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CAPINADEIRA VARREDORA

LIMPEZA EFICIENTE 
SEM POEIRA

CV80

• Indicado para limpeza de rodovias, ruas pavimentadas e meio fios;

• Rotor com cerdas de aço;

• Cerdas em aço especial, assegurando durabilidade, resistência a 

impactos e desgaste equilibrado, reduzindo o custo com manutenção;

• Possui tampa de proteção para acesso a troca das cerdas;

• Acompanha jogo de cerdas sobressalentes para a primeira 

manutenção;

• Possui sistema de jato de água que forma uma cortina, evitando poeira 

na operação;

• Possui roda guia para direcionamento na operação.

AGRITECH LAVRALE INDÚSTRIA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA E COMPONENTES LTDA.
Rua Oberdan Cavinatto, 290 - Guarujá / Caxias do Sul - RS
+55 (54) 3238.8500 • +55 (54) 32388530
www.lavrale.com.br • lavrale@lavrale.com.br
        /lavraleagricola



Compras Municipais  - 3EXPEDIENTE
Vemos o mercado fornecedor de produtos e serviços para 
órgãos públicos sempre em grande latência. Temos contato 
direto com muitas empresas e essas estão sempre a postos e 
com muita vontade de vender aos governos. Algumas delas 
trabalham exclusivamente fornecendo à eles. As empresas 
estão sempre otimistas que o mercado se aqueça cada vez 
mais, oferecendo oportunidades em licitações para que a 
engrenagem flua. Na outra ponta estão as prefeituras que têm 
escalas variáveis em faturamento. Temos aquelas que geram 
muita receita com impostos, outras que geram receitas com 
royalties, outras tantas que a maior fonte de recursos são as 
transferências contitucionais do governo federal como o FPM. 
Temos as duas pontas sempre muito interessadas em conversar, 
em se conhecer e saber um pouco mais da necessidade e 
particularidade de cada um e por isso que nós, da Compras 
Municipais, estamos desde 2003 fazendo um trabalho que além 
de tudo é uma questão de cidadania, é sempre buscar estreitar 
os laços para que o cidadão seja o beneficiado, com as duas 
pontas levando o melhor produto pelo menor preço.   
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Estratégia municipalista para a reforma tributária
As atuais propostas de reforma tributária em tramitação no Congresso Nacional pro-
põem a unificação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS, de com-
petência municipal) e do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mer-
cadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação (ICMS, de competência estadual), constituindo o Imposto sobre Bens e 
Serviços (IBS).
Considerando que os Municípios com população acima de 50 mil habitantes concen-
tra perto de 90% da receita do ISS.
Considerando que existe uma indefinição quanto às alíquotas a serem aplicadas pelo 
ISS, se únicas nacionalmente (PEC 110) ou se cada Município adota suas próprias alí-
quotas (PEC 45).
Considerando que, na opinião do Observatório de Informações Municipais, o fato de 
se propalar que a reforma tributária tem por objetivo a simplificação do sistema, o que 
tenderia a conduzir a decisão pela alíquota única nacional.
Seria interessante que as entidades municipalistas se mobilizassem no sentido de de-
fender os interesses dos Municípios, estabelecendo desde já as alíquotas a serem pra-
ticadas para cada tipo de serviço.
Neste sentido, após ser consultado pela Federação Nacional do Fisco Municipal (FE-
NAFIM), o Observatório sugeriu que a entidade obtivesse junto a seus filiados de mu-
nicípios das capitais (os de maior arrecadação) a composição detalhada da arreca-
dação do ISS com suas correspondentes alíquotas para, no caso de unificação, evitar 
eventuais prejuízos para os Municípios.
A etapa seguinte seria, por orientação do Observatório, que a FENAFIM se articulasse 
com as demais entidades municipalistas, tais como a Associação Brasileira de Secre-
tarias de Finanças das Capitais (ABRASF), a Frente Nacional de Prefeitos (FNP), a Con-
federação Nacional dos Municípios (CNM) e a Associação Brasileira de Municípios 
(ABM), com a finalidade de definir uma estratégia comum.

Por FRANÇOIS E. J. DE BREMAEKER
bremaeker@gmail.com
Bacharel em economia  bacharel e licenciado em geografia
Gestor do Observatório de  Informações Municipais
Membro do Núcleo de estudos Urbanos da Ass.Com. de São Paulo
Presidente do Conselho Mun. do Ambiente de Paraíba do Sul (RJ)
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Vantagens para o MEI, ME e EPP participarem das Licitações Licitação e 
ContratosNão é nenhuma novidade que os pequenos (MEI, ME e EPP) e equiparados contam 

com uma série de vantagens ao participar de licitações. Incrivelmente, a maioria das 
pessoas (que ainda não participam) acreditam que licitações são oportunidades só 
para os grandes empresários. Assim esse breve artigo vai destacar as vantagens que 
os pequenos possuem, ao decidir também fornecerem para o Governo.

1. No novo sistema de Dispensa Eletronica, já adequado com a LC 123/06, prevê 
a exclusividade da realização da dispensa, de forma preferencial para os pequenos, 
agora nos casos do art. 75, I e II da Lei 14.133/21. De forma que nestes dois incisos, 
quando o órgão adiciona uma dispensa eletrônica no compras.gov.br, ou ele deixa 
preferencial para os pequenos (e somente estes conseguirão enviar proposta), ou se 
for deixar ampla disputa, precisa justificar. 

2. Licitações exclusivas só para os pequenos. São oportunidades de até 80 mil 
reais que as médias e grandes empresas não participam, ou seja, aqui você concorre 
apenas com pequenos empresários (MEI, ME/EPP).

3. Cotas reservadas. Quando a licitação não tiver itens até 80 mil exclusivos para 
os pequenos, existem cotas reservadas que funcionam da mesma forma, apenas os 
pequenos participam, e aqui não tem limitação desse valor.

4. Quando concorrer com médias e grandes empresas, em itens de ampla 
disputa, tem benefícios que só os pequenos podem utilizar, como o empate ficto e a 
regularização fiscal/trabalhista tardia.

5. Empate ficto: Depois que acaba a disputa, quando o primeiro colocado 
for uma média/grande empresa, e houver um pequeno com valor maior até 5% 
(pregão) ou 10% (demais modalidades), poderá apresentar um novo lance cobrindo 
o primeiro colocado, e tomar seu lugar.

6. Regularidade fiscal/trabalhista tardia: Alguns documentos como certidões 
fiscais/trabalhistas se apresentadas com irregularidade (prazo vencido, positiva) 
somente os pequenos tem a chance de, em um prazo de 5 dias úteis (prorrogável 
por igual período), regularizar esse documento, conduta que os grandes não terão 
direito.

Assim se você é ou conhece algum pequeno empresário, essa é a melhor oportunidade 
para se capacitar e se tornar um fornecedor do Governo.

Quer reduzir o custo do plano de saúde de sua empresa 
sem comprometer o padrão de qualidade e efi ciência?

Soluções Completas e personalizadas em 
seguros e bene� cios

Sinistralidade alta? 
Colaboradores insatisfeitos? 
Reajustes incontroláveis?
Não corra riscos desnecessários!

11 5571-4860 |  contato@mathene.com.br |  www.mathene.com.br

O que podemos 
fazer por você hoje?

Vida

Odontológico

Medicamento

Vale Refeição

Vale Alimentação

Saúde
contratar Plano de Saúde Empresarial
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Acesse nosso site ou SAC e saiba mais sobre 
treinamentos de operação e manutenção 
preventiva dos equipamentos Guarany. guaranyind.com.br

Soluções Integradas 
para Saúde Ambiental 

Garantia de

5 ANOS

Nebulizador 
Costal - 6L

Pulverizador Costal de 
Alavanca - 12L PRO

Pulverizadores de
Compressão Prévia
7,6L | 11,4L | 15,2L

Nebulizador 4L

Atomizador/
Granulador - 11L

Pulverizador 
de Compressão 
Prévia - 6L PRO

Pulverizador 
de Compressão 

Prévia 1,2L

Pulverizador 
de Compressão 

Prévia 4,7L

 LECO -1800E

Mini Gerador Aerossol UBV-BV

A mais completa linha de equipamentos para profissionais voltados ao controle 
de endemias e sanitização ambiental.

• Leve e portátil
• Ideal para pick-ups de pequeno porte
• Controle remoto para facilitar a operação
• Alto alcance de atomização


