
ESTADO DO PARANÁ

Processo Administrativo n.o'11 12022

OBJETO Gontratação de empresa especializada na
prestação de serviços de armazenamento, transporte e
destinação final de resíduos domiciliares.

VALOR - R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos
reais).

DOTAÇÃO -

Rua Walfredo Bittencourt de MoÂes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nove 1
SantaBárbara,Paraná-E-E-mails-licitacao@nsb.or.oov.br-www.nsb.pr.oov.br
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PREFEITURA MUNTCIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Rua WalÍredo BittencouÉ de Moraes no 222. Fone/Fax (043) 32668050 - CNPJ N.o 95.561 .080/000160

E{ail: pmnsb@nsb.pÍ.gov.br- Nova Santa Bárbara - Paraná

Correspondência Interna

De: Secretaria de Obras

Para: Licitação

Assunto: Contratação de empresa para fornecimento de caçamba para

armazenamento e posterior transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos

Venho pela presente, solicitar a Vossa Senhoria contratação de

empresa para fornecimento de uma caçamba roll on roll, com no mínimo 30 m3 (trinta

metros cúbicos), para armazenamento de aproximadamente 97 toneladas de lixo,

devendo fazer a retirada e o transporte uma vez por semana ou quando a caçamba

estiver cheia e o transporte do município de Nova Santa Bárbara - PR, até a desünação

final em um aterro sanitário deüdamente licenciado pelos órgãos competentes.

0 fornecimento da caçamba, a armazenagem e a desünação dos

resíduos, será por uma prazo de 60 (sessenta) dias, haja ústa que abrangerá o tempo

necessário para manter o serviço de coleta em nosso Município, até que o novo

processo licitatório esteia pronto. Salientamos que o novo certame encontra-se em

andamento. A aquisição será feita respeitando sempre o menor preço, o princípio da

economia e transparência, soliciando para isso que seia realizado o processo de

dispensa de licitação nos moldes artigo 75,IV, "e" daLei L4.L33 /2027.

Nova Santa Bárbara, 17 /02/2022.

Sor.lr
L. r3
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PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA

coRRESPoNDÊNcta txtenHe

Nova Santa Bárbara, 1710212022.

De: Prefeito Municipal

Para: Sêtor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação a correspondência expedida
pela Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos,
solicitando a contrataçáo de empresa especializada na prestaçáo de serviços de
armazenamento, transporte e destinação final de resíduos domiciliares, para que
seja verificada a possibilidade de dispensa de licitaçâo.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

n al

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara" Paraná

NOVA SANTA BARBARA
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Proposta:43/2022

Almirante Tamandaíé, 17 de fevereiro de 2022

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Paraná.

A/C: Anna Júlia Tashima

Assunto: Prooosta de Precos - Contrato Emerflenciãl

\-,. A Sanetran Saneamento Ambiental Eireli, inscrita no CNPJ n0 95.391.876/0001-12, sediada à Rodoria Vereador

Admar Bertolli, 5.159, na cidade de Almirante Tamandaré/PR, epresente sue proposte de preços para os serviços

relacionados abaixo:

Obs.: Essa propostâ está pÍevisto para contrato emergencial, com início imediata.

'- Jalidade da pÍoposta: 30 (trinta) dias.

tenciosamente.

Sanetran Saneem bient

Rodtigo
Ger€nt6

tron Soneomento Ambientol Eireli

CNPJ: 95.391 .87ó1000.} - l2

R$ 179,2997 Toneladas R$ 17 391,131

Fomecimento de uma caçamba roll on roll off, com no
mínimo 30mr (tÍinta metÍos cúbicos), para aÍmazenamento

do lixo equavalente a uma seÍnana, devendo fazer a retirada
e o transportê uma vez por semana ou quando a c€çamba

estwer chêia e transportê do municlpio de Nova Santa
Bárbara - PR, até a destinaÉo final em um aterro sanitário

devidamente licenciado pelos órgâos competentes.

one

E4t 3355-5ó00

www.sone lron.com.br
sonetron@sonetron.com.br

1-- lJ

Itom Nomo do produto/servigo Qtde Unidado Proço
Tonelada Prego totel

@

Rodovio Vereodor Admor Bertolli, ó159
CEP 8350ó"430 - Almironte Tqmondorá - PR



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secrêtaria da Rêceita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Nome: SANETRAN - SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
CNPJ: 95.39'1.876/0001 -12

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que:

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeilos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. ReÍere-se à situaÇão do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1í da Lei no 8.212, de 24 de.lulho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
enderêÇos <http://rÍb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Cêrtidão e itamente com base na Porlaria Conjunla RFB/PGFN no 1.751, de 2t1Ot2O14
Emitida dia 0610112022 <hora e data de Brasília>.

Código rtidão: 4C9E.9801.6678. 1 FE5
Qualquer a invalidará esle documento-

15:02:48

controlê
sura

05

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

1. conslam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. '151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para Íins de certiÍicaÇão da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

Válida 05107t2022.
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Voltar lmprimir

Cí.'x/l
cAIxA EcoNÔMIcA FEDEFLAL

CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 9s.391.876/00o1-12
Razão SociaISANETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL EIREU

EndêTeço: R VEREADOR ADMAR EERTOLLI 6159 / JARDIM MARÂMBAIA / AWIRANTE
TAMANDARE / PR / 83506-430

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo dê Sêrvico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigaçõe sco

Validade:11/02 /2022 a

Certificação Número: 20 100342205633901

Informação obtida em 25102/2022 10:54:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei êsta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

2/03/2O2

htlps://consulta-cí.caixa.gov.br/consultâcí/pages,/consullaEmpregador.jsf 1t1
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Voltar lmprimir

Cá,Ix./l
Í]AIXA ÉCÔNCMiCÀ FEDERÁL

Certilicado de Regularidade
do FGTS - CRI

lnscrição: 95.391.876/0001-12
RAzão SociaISANETRÂN SANEÂMENTO AMBIENIAL EIREU

EndêrêçO: R VEREÂDOR ADMAR BERTOLU 6159 / JARDIM MARAMBAIA / ALMIRÁNTE
TAMANDARE / PR/ 83s06-430

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certafica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações co FGTS.

Validade.O2l03/2022 3tl03/202

cêrtificação Número: 200130186596178

Informação obtida em 02/03/2022 10:41 :12

A utilização deste Certificado par?i os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov,br

https://consulta-cí.caixa.gov.b./consultacrf/pagesÍmpressao jsf 1t1
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR|DICA

NÚMERo DE rNScRrÇÁo

95.39í.876/0001.í 2
iTATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÂO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

OATA OE ABEA]URÂ

2s111t1992

08

NOME EMPRESARI,Af

SANETRAN . SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI

TITU!o oo ESÍAaELECII'IENTo (NoME oE FANIASIÂ) PORÍE
DEMAIS

SANETRAN@SANETRAN.COM.BR
ENDEREÇO rco

cÔorco E oEscRrÇÃo DAAÍrvrDADE EcoNôMrcA pRrNcrp L

38.'ll-4{0 . Coleta de resíduos náo-perigoaos

IGO E DAS ATIVIOAOES ICAS

37.02-9.00 - Atividades relaclonadas a esgoto, exceto a geslão dê rêdes
38.12-2{0 - Coleta de resíduos perigosos
38.21.140 - Tratamênto e disposição dê rêsíduos não.pêrigosos
38.39.4.01 - Uslnas de compostagem
38.39.4'99 - Recuperação de materlalô não especlficados ahteriormente
i8.30-4{,í - Servlços dê plntura dê edlflclos em geral
46.18{-99 . outros representantês comercials e agentês do comérclo especializado em produtos não especiÍicados
anteriormente
46.86-9{2 . Comércio atacadista de êmbalagens
49.30-2-0t " Transpo,tê rodoviário dê carga, êxcêto produtos perigosos ê mudanças, municipal-
49.30-2{2 . TÍansporte rodoviáÍio de carga, exceto pÍodutos perigosoa e mudanças, intermunicipal, inteÍestadual e
intêrnacional
52,2í.1{0 . Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionado8
68.í0-2.01 - compía e vênda dê imóvêis próprios
68,10-2.02 - Aluguel de imóveis pÍóprios
7í.í2{.00 - Sêrviços dê êngenharia
n.39.0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentoa comerciais e industÍiais não especiÍicados anteriormênlê, §êm
operador
81.29.040 - Atividadês dê limpêza não espêciÍicadas antêrioÍmente

cÔorco E oEscRrÇÀo DÀ N^TuREzÂ JURIOTCA

230ó - Emprêsa lndividual de Rêsponsabilidade Limitada (de Nalureza Empresári

LOGRADOURO

R VEREAOOR ADMAR BERTOLLI
NÚMERo

6159

SITUAÇÁO ESPECIÁL

COMPLEMENTÔ

DÂTA OA SITUAÇÃO ESPÊC T

CEP

83.506430
BAIRRO/OISTRTIO

JAROIM MARAMBAIA
MUNICiPIO

ALMIRANTE TÂilÂNDÂRE PR

TELEFONE

OAIA OA SITUAÇÃO CAOASTRAL

24,/0912005

ENTE FEDERÁTIVO RES (EFR)

ÂT

Página: 1/1

(4í) 3355.5608/ (41) 3355.5624

Aprovado pela lnstruÉo Normativa RFB no'1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 25/0212022 às 10:53:48 (data e hora de Brasília).

1t1



vPRIEE=I$BJãilSTAL 09

.A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA - PR

RAZÃO SOCIAL: PRIME AMBIENTAL RESIDUOS EIRELI

CNPJ: í 5.27'1.91 3/0001-1 0

ENDEREÇO: Av Robert Koch '1216 Londrina - PR
TELEFONE (43) 3039- 5052
E-MAIL: otavio@primeambiental.com-br
RESPONSÁVEL POR ASSINAR O CONTRATO: Jose Otavio Lopes Valderramas
CPF DO RESPONSÁVEL: 066.473.6í 8.1 2

RG DO RESPONSÁVEL: 16.264.199-O

COTAÇÃo DE PREco

Valor total da proposta RS 25.608,00 (vinte e cinco mil seiscentos e oito reais).

Validade da proposta: 60 dias

DECLARO que os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos
incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos,
encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

ITEM DESCRIçÃO QNDT
UNIDADE VALOR

TONELADA

VALOR

TOTAL

1

Fôrnecimênto de uma
caçamba roll on roll off,
com no mÍnimo 30m' (hinta
metros cúbicos), para
armazenamento do lixo
equivalente a uma semana,
devendo fazer a retirada e
o transporte uma vez por
semana ou quando a
caçamba estiver cheia e
transporte do município de
Nova Santa Bárbara - PR,
até a destinação Íinal em
um aterro sanitário
devidamente licenciado
pelos órgãos compêtentês

97
TON 264,00 25.608,00

PzuME AMBIENTAL RESIDUOS - EIRELI - CNPJ: 15.271.913/0001-10

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas. nossa Proposta.

AVENIDA ROBERT KOCH 1216 LONDRINA - PR CEP: 86038-150 TEL: (43)1039-5051
cootato(4lprimeambientâl.com.br
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PRIME AMBIENTAL RESIDUOS - EIRELI CNPJ: I5.271.9I310001-l0

Por ser fiel expressão da verdadê, Íirmamos o presente.

Londrina, 17 de Fevereiro de 2022

Xcriduoê Eircli
.913/00o1-!0

Josê Otàt io Yald.rrama§
R!.pôtrt&El

cPF. 066.473.6r&]2

PRT!,IE ÀUBIENTÀI. RESIDUOS EIRETI
CNPJ: 15.27í.913/000í-10

Josê Otavio Lopes ValdêrÍamas,
RG n' '16.264.'199O e do CPF n"066.473.618-í2

AVENIDA ROBERT KOCH 1216 LON'DRINA PR CEP: 86038,350 TEL: (41)3039-505:
conrab(raprimêâmbienrâl.com.bÍ



Válida

iilINISTÉRIO DA FAZENDA
Sêcretaria da Receita Federal do BÍasil
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional

Nome: PRlirE AI/IBIENTAL RESIDUOS EIRELI
CNPJ:'l 5.27í.91 3/000'l -1 0

A aceitação desta certidáo está condicionada à veriÍicação de sua autenticidadê na lnternet, nos
enderêços <http://rfu .gov.ba ou <http:/ rvww.pgfn.gov.bÊ.

CeÍtidáo emi gratu nte com base na Portaria conjunta RFB/PGFN no 1.75'1, de2hOl2O14.
Emitida

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

'1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Fêderal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão.judicial quê determina sua
desconsideração para Íins de certiÍicação da regularidade Íiscal, ou ainda não vencidos; e

Esta cêrtidáo é válida pâra o estâbêlecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçôes sociais previstas
nas alÍneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1 1 da Lei no 8.212, de 24 de julho de '1991.

,| 17dod 1611212021 <hora e data de BrasÍlia>.
022.

Código d eda ão: 67D3.2F88.CF44.6675
Qualquer ura o da invalidará este documento.

1

I

11

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBIOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNÁO

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
Íesponsabilidade do suieito passivo acima identiÍicado que vierem a ser âpuradas, é ceÍtificado que:

Coníorme disposto nos arts.205 e 20ô do CTN, este documênto têm os mêsmos êfêilos dâ cêÍtidão
negativa.



OZO322, 10:55 Consulta Regularidade do Empregador

t2

Voltar lmprimir

Cl.'xA
GAtxA ÉcoNôMrcA FEoERAL

Inscriçãol r5.271.913/ooo1-to
Razão SociaIPRIME AMBIENTAL RESIDUOS EIRELI

Endereço: AV RoBERT KocH 1216 / oPERARIA / LoNDRINA / PR / 86038-350

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quarsq uer débitos referentes a contribui ções e/ou encargos devidos,
decorrentes das obriga co FGTS.

ValldadellS/02/2022 19/03/2022

Cêrtificação Número: 202 o14254533t7489

Informação obtida em 02/03/2022 10:54:53

https://consulta-crf .caixa.gov.br/consultací/pages/impressao jsí 1t1

CeúiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRI

A utilização dêste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no sitê da Caixa:
www.caixa.gov.br
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

NÚMERO OE TNSCRTÇÁO

15.271.9í3/0001.10
ÍrrATRlz

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

OATA OE ÀBERÍURA

oalo3l2012

NOME EMPRESAFIIÂL

PRIME A BIENTAL RESIDUOS EIRELI

TITUTO DO ESTAAELECIMEiTIO INOME DE FANÍASIA)

DEMAIS

ENÍE FEOERAÍIVO VEL (EFR)

CAOASTRÀL

cÔolco É o€scRrçÁo oa ÂrvroaDE EcoNÔMrc^ pRrNcrpa!

,19.30-2i13 - Transportê rodovláÍio dê produtos pêrlgosos

IGO E OESCR OASATIVIDADES ICAS SECUN

01.62{{3 . SGÍylço dê manelo do anlmais
36.00642 . Dlstrlbulção de águ. poÍ camlnhóê§
38.íí.{{0 . Colêta dê Íesíduoa náo+êrlgosos
38.í2-2-00 - Colcra dê re€íduos pcrlgosos
38,2í -í {0 - Íratamênto e dbposlção de resÍduú não.pêrlgosoô
3E.224.00 - Tratamento e dlspoalçâo de re6íduoa pêÍlgosos
39.00ó{0 - De8contamlnação ê outroa sêrvlçoa dê gestão de realduoa
4í,20-{{0 - Con6trução dê êdlflclos
il2.íí-í{í . Con3t.ução dê rodovlâ3 ê fêrovia!
il2.íí-l{2 - Pintura para slnallzação êm pistas rodoviáÍias e aêroportos
42.133{10 - ObÍas de urbaíizaçáo . ru.E, praçaa ê calçadas
,1222.7{rl . Conrtrução de íeds5 ds abasteclmento de água, coleta de e5goto e construçôês correlatas, erceto obras dê
lrrlgação
/í2-23{{0 . Conitrução de reder dê transportes poÍ dutos, exceto para água ê esgolo
42.92{{í . Montagem de estruturaa metállcaa
42,996.99 . Outrôs obras dê ongonhaÍia civil não o3pêciÍicadas antsrloÍmêntê
i|:}.íí{{í . Oemolição de edificioa e outras oalruturas
,l3,tí{-02 . Proparaçâo de cantsiro ê timpeza de isrreno

'13.í2ô00 - Pêíu.açôês ê aondagêna
i13.13.1.00 - ObraE ds terraplenagêm
/|3.193{0 - Sôrvlços dê prêpôrôçâo do têrrêno não êÊpêclficados anlgriormeote

cÓolco E DESCRTçÃO OA NÁTUREZA JURID|CA

230-5 . EmprêEa lndividual dê Rê6ponaabilidade Limltada (de Natureza Empreaári

LOGRADOURO

AV ROBERT KOCH
NÚMERO

1216

BAIRRO/OISÍRITO

OPERARIA
MUNrclPrô

LONDRINA

COMPLEMENTO

PR

ENOEREçO ÉIÊÍRÔNlcO
oTAVTOVALOERRÂiaAS@HOT A|L.CO

ÍELEFONE

(43) 3323-145s

o^ÍA oÀ srÍuaÇÀo c^oÂsTRA!
oalo3l2012

srTUAÇÁo ESPEcTAt DATA DA SITUÂÇÁO ESPECIAL

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n" 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02;/031í1022 às 1í:36:16 (data e hora de Brasília). Página: 114
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NúMERo DE rNscRrÇÃo
í 5.27't.9't 3/000í í 0
MÂTRIZ

COMPROVÂNTE DE INSCRIçÂO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

OATA DE ABERTURA

08/0u2012

14

NOME EMPRESARIAL

PRIME AMBIENTAL RESIDUOS EIRELI

c E DESCR DP§AÍIVtDADES ICAS S IAS

4321ó{0 .ln6talação e manutenção êlétrica
,$22-3{)1 .lnstalaçôes hldÍáullcas, sanitárlas e de gás
4329-í.(rí - ln3tâlação dê palnól8 publlcitárloE
€,30-{{)2 - ln3tahção de poÉâô,lanelas, teto6, dlvlsóÍia5 e armárlos gmbulidos de qualque. malêrlal
i13.30-l.lx - Sêrvlços de plntura de edlricios em geral
i13.91640 - Obrô6 dê fundaçóêô
,13.99-144 . Sêrvlços de operação ê fomeclmento de equlpamentoa para tranapoÍte s elevação de caÍgaô a pessoas para
uao êm obra§
4623-1.06 . Comórcio atacadlata do sementes, llores, plantas e gramas
,17296.99 . Comérclo varêjlst de produtos allmentÍclos em geral ou especlalizado Gm produtos allmentÍclos não
ctpêcifi cadoÊ anlêriormêntê
,t7.iíí-5.00 . Comércio varejlsla dc tintas e materials para pinlura
47í23{0 - Comérclo vârellsta de material elétdco
,l7.il3-140 - Comérclo varêllata de vldros
,l7.il4{41 . Comé.clo varêil3ta de íerragens ê leramentas
47.,14.042 . Comércio vareiista de madêira ê arlefatos
47.,14{45 . ComéÍcio vareilsta dê mateÍiais de con5trução não êspêcificados antêriormêntê
47.44{-99 . Comércio varêiista de materiais dê conatrução em geral
47.61.0{3 . Comércio vaÍeiista de artigos dê papelâri.

'r.89.0{5 - Comérclo vareilsta de produto§ saneantes domissanitárlos

'[9.24{.00 
. Transporte escolar

49,30-2.0í . Transporte rodovlárlo de carga, ercsto produto6 perlgoior e mudançaE, municlpal.

CÔOIGO E DESCRIÇÀO OA NATUREZA JURIOICA

230.5 . Emp.esa lndividual dê Resporsabilidadê Limitada (dê Natureza Emprêsári

LOGRÀDOURO

ÂV ROBERT XOCH
MERO

1216
COMPLEMENTO

CEP

86.038-3í)
SAIRRO/DISÍRIÍO

OPERARIA
MUNICIPIO

LONDRINA PR

ENOEREçO ELEÍRÔNICO

oTAVTOVALOERRÂMAS@HOTMA|L.COM
TELEFONE

(43) 3323-1455

ENTE FÊOERATIVO VEL (EFR)

SIÍUAÇÀO CAOASÍRAL
ATIVA

OA1A OA STÍUÀÇÃO CAOASTRAL

oat0sno12

MOTTVO DE S|ÍUAÇÁO CAOASTRÂL

SITUAÇÀO ESPECIAL DATA OA SÍTUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela lnstruÉo Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/0312022 às 11:36:16 (data e hora de Brasília). Página: 214
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDrcA

NÚMERo DE rNscRrçÃo
15.27í.913/000íí0
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

OÀTA OE AAERTURA

0a103t20't2

NOME EMPRESARAL

PRIME Ai/lBIENTAL RESIDUOS EIRELI

IGO E DESCR DASATIVIOAOES rcas s ras

49.30-2{2 . TranspoÍte rodovlárlo de carga, exceto produtos perlgosos e mudança6, lntgrmuniclpal, lntgrestadual e
lnlêrnaclonal
49.30-2.0,í - TranspoÍte rodovlárlo dê mudanças
5223-í{r0 - Estaclonamento da veÍculos
56.íl-2{í - Rê6tauÍantes e 6lmllaiê§
5620.142 . Sêrvlços de allmêntação para eventor e Íecepções - bufê
5620-14.1 . Forneclmento dê allmentos preparadoa preponderantgmente para consumo domiciliar
62.044{0 . Consultoria êm tecnologla da lnÍormação
7í,12.o{0 . Servlços dê engênharla
73.20-3.00 . Pesqulsas de mercado e de oplnlão públlca
7,0,í0-2.02 - DêBlgn dê interlores
74.20.0.{N - Fllmagem de testa. ê evento§
7i1.90-í{4 - Atlvldadês dê lntêÍmêdlaçâo e agênclamênto de servlços e negócloô em geral, exceto lmoblllárlos
n.íl-0.00 . Locação de automóvels sêm condutor
77.29.242 . Aluguel de móvel6, utensílios e aparelhos de u5o domó6tlco e pessoal; lnstrumentos muslcals
77.31-1{0 . Aluguêl de máqulnaa e êqulpamêntoa agrícolas sêm operador
f7.32.241 . Alttgt el dê máquins3 e êquipamêntos para construção sêm opeÉdor, êxcêto andaimês
77.32.242 . Aluguel de andaimes
77.33-í{0 . Aluguel de máquinaa e equipamentoa parâ escdtórior
n.39{43 . Aluguel dê palcos, cobêíuras c outra3 êBtruturas dê uso tempoÉÍio, excêto andaimêB
77.39{.99 . Aluguel dê oulraâ máqulnas e equipamentos comerclals e lndustÍials não especiíicados anteílormenle, sem
operador

cÓorco E oEscÂrÇÀo oA N ÍuREz^ JURIotcA
230.5 . Emprgsa lndividual do Rosponsabilidadô Llmlrada (de Naturêza EmpÍêsárl

LOGRADOURO

AV ROBERT KOCH
NÚMERO

1216

CEP

86.038-350
BAIRRCI/OISTRITO

OPERÂRIA
MUNICIPIO

LONDRINA PR

ÊNDEREÇO ETEÍRÔNICO

oTAVIOVALDERRAMAS@HOTMAIL.COM

VEL (EFR)

COMPLEMENTO

ÍE!EFONE
(43) 3323í455

SIIUÂÇÀO CAOASIRÂT

ATIVA
oÀTA DA SrUAçÁO C^OASTRÁ!
0810312012

MOTIVO OE SITUAÇÃO CADASÍRÂL

SITUAçÀO ESPECIAT OATA DA SITUAçÀO ESPECIAL

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n' 1.8ô3, de 27 de dezembro de 20'18.

Emitido no dia 02J03n022 às 1í:36:16 (data e hora de Brasília). Página: 3/4
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REPÚBL]CA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERo DE INSCRIÇÀO

í5.271.9131000í.10
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSGRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

OÀTA DE AAERTURÁ

04to3t2012

16

NOME EMPRESÀAÁL

PRIME AMBIÉNTAL RESIDUOS EIRELI

E OESCR OASATIVIDAOES s
8020.0.01 . Atlvldades de monltoramento dê slstêma6 dê segurançg êletrônlco
8í,11-7.00 - Servlços comblnados para apolo a edillclo§, exceto condominlos prêdlais
8í.2í4.00 - Limpêza em prédlos ê êm domlcilloô
81.294{0 - Atlvldadsô de llmpeza não espêclllcadas antêÍlomente
81.303.00 - Atlvldades palÊagíatlcas
82.íí.3.00 - Sêrvlgos combinados dê êscrltóÍlo e apolo admlnlstratlvo
82.30{{1 - Servlços de organlração dê fêlras, congre33os, êxpo3lçôês e têsta8
90.0í.9-0í - Produção teatral
90.0í.9{2 . Produçâo muslcâl
90.01-9{3 . Produção de espGtáculos de dança
90,0í-9{4. Produçáo dê espêtáculos clrcenses, de marlonetes e slmllares
90,0í-9{5 - Produção de espetáculos dê rodêlos, vaqueladas ê slmllare6
90,0í446 - Atlvldadês dê sonorlzaçáo e dG lluminação
90.0í-949 - Artes cênlcas, êspêtáculos e atlvldades complementares não êspeclflcadas anterlormênte
9r.01.5.00 - Atlvldades de blbllolecas ê arqulvos
91.03-í{0 - Ativldadês de lardlns botânlcos, zoológlcos, parque3 naclonals, reaeÍvas êcológlcas e ársas de proteção
amblsntal
96.03341 - Gestáo e manutenção dê cemitérios

cóDlco E oEScRçÃo oA NATUREZA JURIDEA

230.5 . Empresa lndividual dê Rêsponsabilidade Limitadâ (de NatuÍeza Empresári

LOGRAOOURO

AV ROBERT KOCH
NÚMÉRO

1216

ENOEREÇO ELÉÍRÔNICO

OTAVIOVALDERRAMAS@HOTllAlL.COÍril

COMPLEMENTO

TEIEFONE
(43) 3323í455

CEP BÀRROOISTRITO

OPERARIA
MUNrcIPlo

LONDRINA PR

ENfE ÊEOÊRÁTIVO RÉSPONSÁVEL (EFR)

S OAÍA OA SITUAÇÁO CAOASÍRAL

oato3l2012ÀTIVA

Moirvo oEarrÚÀÇÁo caoasÍFúr

SITUAÇÁO ESPECIÀT DATA OA SITUAÇÂO ESPECIAL

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n" 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 0210312022 às 11:36:16 (data e hora de Brâsília). Páginat 414

86.038-350
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PRITÚE AÍIIBIENTAL RESÍDUOS EIRELT

CNPJ/IIF 1 527'l .91 3/0001.1 0

N|RE 4160t 705793

SEGUNDA ALTERAçÃO DO ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO

I

JosÉ OTAvlo LOPE§ VALDERRAIIAS, braslleiro, empresário, nascido em
16/0ô/1965, residente e domiciliado na cidade de Londrina, Estado do Paraná,
na Rua TeÍé, n.! 112, Baino: Aparecida, CEP: 8ô025-360 portador da Cédula
de ldentidade Ciül RG. n., '16.26,0.1994, expedida pela SSP/SP Secretaria de

lica, do Estado de São Paulo, e do CPF/MF sob n.e

a condição única e legitimo TITULAB da EIRELI - Empresa
ln onsabilidade Limitada denomlnada'PBIME AMBIEI{TAL
BESÍDUOS EIRELÍ', com sede nesta cidade do Londrina, Estado do Paraná,
na Avenida Bobeü Koch, n.0 1216, Baino Operária, CEP:86038-350, inscrita
no CNPJ/IIF sob o n.c 15.271.913/0001-10, e tendo seu Contrato De
TransÍormagão registrado na JUCESP - Junta Comercial do Estado de Sáo
Paulo sob o NIRE n.o 35600854W e Protocolo 0,U9.553/184 em 17 de abril
de 2018e também junto a JUCEPAR -Junta Comercial do Estado do Paraná
sob o NIRE n.! 416{10705793 em 09 de maio de 2018 e sua primeira altetação
contratual sob o no20194080110 em 13 de agosto de 2019, promove nesla
oportunidade sua Pímeira Alteragáo do Ato Constitutivo Consolidado,
conÍorme as cláusulas a seguir:

CaAttAtCO O nEGtStlO 4 05|O2/2O2O 15:19 SOÀ x" 20200a71350
PR(/IOCOIp: 20Ot?1350 DE 3OlOt/202O- CóDrGO DE V4IATCàçjO:
12000550256. NIRE: 4r.600?05?93.
PRIXE Àr'BIEIIÀ! NTSIDDOS EI&BLI

,uNf,a coÂaf,rct^t
DO P^t N^

I,AIIIDAO IINCOS RÀYSEL BISCÀIT
s8caEtíBro-@aÀ!

coRrrrÀÀ, 05/0212020
xn . .q)Í..rfrci l. . p! . goe. br

18-1

Cláusula Prlmelra: O Objeto Social da EIRELI é "construçáo de ediÍÍcios;
aluguel de maquinas e equipamentos cómerclais e industriais com e sem
operador; seruiços combinados para apoio a ediíÍcios; atiüdades de limpeza de
logradouros; limpeza em prádios comerciais, industriais, públicos e em
domlcÍlios; dedetizaçáo, desratização, descupinlzação e similares; transporte
rodoüário de cargas de produtos perigosos e de mudanças municipal,
intermunicipal, interestadual e internacional; comercio varejista de tintas;
material de pintura, mateÍial elétrico, de vidro, de Íerragens, madeira e
materiais de construção; obras de Íundaçfes; serviços de pinlura de ediÍlcios;
instalaçáo de portas, janelas. Tetos, diüsórias, armários e embutidos de
qualquer material; instalação de painéis publicitários; instalaÇóes hidráulicas,
sanitárias e de gás; serviço de preparação de teneno; obras de tenaplenagem;
serviços de perÍuraçóes e sondagens; preparaçáo de canleiro e limpeza de
terreno, dem0ol.oliçáo de ediÍícios; obras de engenharia civil; serviços de
montagens de estruturas metálicas; construção de redes de transportes por
dutos, oxc€lo para água e âsgoto; construção de redes de abastecimento d6
água, coleta de esgoto e construçóes conelatas; piÍÍtura para sinalizaçáo em
pislas rodoüárias e aeropoÍtos; construgão de rodovias e Íerrovias; atividades
relacionadas a esgoto, exceto a ge$áo de redes, distribuição de água por
caminhôes; comércio varejista de produtos saneantes domissanilários; aluguel
de máquinas e equipamentos agrÍcolas e para construçào com e sem operador

À v.Ud.d. .!..t docuD.nto, sê il4,râtâo, fic. .uj.ito à coq.ovâçlô d. .u Àut nticidâ.1ê Íro6 !.!p.ctlwo! poEtal!.
Inforúândo B.ur r..txcrivo! códtgo. d. w.rlfiqçÃo
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PRIÍIIE AMBIENTAL RESIDUOS EIRELI

CNPJ/MF 15271§1 310001.1 0

NIRE 41600705793

SEGUNDA ALTERÂçÂO DO ATO CONSTTTUTTVO CONSOLIDADO

2

e aluguel de andaimes; coleta de resÍduos náo perigosos; comércio varejista de
artigos de papelaria; constuÉo reÍorma e conservação de calçadas, ruas,
avenidas, rodovias, monumentos e praças; atividades de vigilância e
segurança privada por moniloramento eletrônico; filmagem e íotograíias
de têstas ê êvsnto6; serviços de decoraçáo; serviços de organização de feiras,
congrêssos; exposiçôes e lestas; locaçáo de automóveis sem condutor; alugual
de móvels, utensÍllos, aparelhos de uso doméstico e instrumentos musicais;
aluguel de palcos, coberturas, tendas, banheiros qu[micos, Íechamentos gradil,
outdoors e sstruturas de uso temporário; serviços e tornecimento de som e
iluminação para casas de espetáculos, exposiçÕes e eventos; comércio
varejista de produtos alimentícios; conslruçáo, administração e manutençáo de
abrigos e pontos de ônibus rurais e urbanos; serviços de alimentação para
eventos e recepções-butê: produÇáo tsalral, musical, espetáculos de dança,
rodeios, vaquejadas, circenses, marionotes, artes cênicas; comércio varejista
de banco de praça; mesas e estruturas tanto de alvonaria quanto de madeira;
poda, plantio, capina, roçada, manutençáo, limpeza e jardinagem dm canteiros,
ruas, praças, avenidas, rodoüas, êstabêlêcimentos comerciais, indústrias e
órgáos públicos; prestação de serviço da monitoramento de alunos, coleta dê
rssÍduos porigosos; s€rviços de operaçáo e Íom6cimsnto d€ equlpamentos
para transporle e elevação de cargas e. de pessoas para uso em obras;
dascontaminação e oulros serviços de gestão de resíduos, nBste ato passa a
ser "Construção de edlfíeios, aluguel de maqulnas e equlpanrêntos
comerclals e lndustrlals com ê sêm operadores, sêrvlços comblnados
para apolo a edlÍícloo, atlvldados de llmpeza de logradouros, limpeza en
prédlos comerclals lndustrlals públlcos e em domlcíllos, transporte
rodoviário de carga de produtos porigosos ê ds mudanç.s, munÍcipal,
intermunlclpal, lnteresladual, lntarnaclonal comóÍclo vaÍallsta de tlntas,
materlal de plnlura, materlal elétrico, de vldros, de Íerragens, madelra e
materlals de construção obras de Íundaçóes oêrvlços de pintura de
êdlÍÍcloc Instâlação de porte6, Ianel$, tetos, dlvlsórlas, armárlos e
embutldos de qualquer matêÍial Instalação de palnéls publicltárlos
lnetalaçóes hidráulicas, sanltárias a do gás saniço de preparação de
toÍrono obrar de lerraplenagem sarüços de perÍuraçóes e eondagans
preparaçáo d6 canteÍro e llmpeza de terreno, demollçáo de edlílclosobras
de engenharla clvll servlços de monlagens de estruluras metállcas
construção de redes de transportes por dutosr excêto parâ água e esgoto
construçÉio de redcs de abasteclmcnto dê água, eoleta dê êsgoto €
conetruçôes corÍêhtas pintura paÍa sinalização êm plBtas rodoviárias ê
aetopoÍtos, construção de rodovlas e Íenovlas alividades rslaclonada a

JUNrA COa,àf8ClÀL
DO f^RÀl.lri

À vâli.lâai. dêatê docutento, sê iryrêsso, fica sujêito à côBprowaçáo dê suâ àutêntiêidadê nos têspêêriwôÊ lDlraisInfôrEàndo sêu! !êapêcri?ôB códigos dê wê.i.ficação

SERIIEICO O REGIATRO EÁ O5/O2/2O20 15:19 sOB r.' 20200471350.
PRO.TOCOT,O: 2OOrl?1350 DE 30/OL/2O2O. CóDr@ DE VE&IA!CrÇÀO:
12000550256. nrRE: {1600705793.
PBIIIE ÀMBTEIITÀ! RESIDOOS EIRELI

LttatiD&o ÚÀRco§ RÀYSEL BIsclIÀ
SECREIÀÀIO-CER:ÀI,

coRItIBÀ,05/02l2020
ffi -êq)!ê.àfÀcil.pr. gov.bE



19

PRIME AI'BIENTAI RESíDUOS EIRELI

CNPJ/IIF 15271.S1 3/0001.1 0

NIRE 4160Í1705793

SEGUNDA ALTERAçÃO DO ATO CONSTmJTNO CONSOLIDAOO

3
esgotor ereolo a gostão do redss dlstrlbulçâo de água por caminhões
comércio varoll$a da produtos sanorntas omlgsanllarloa aluguel do
maqulnac e egulpamentor agrícolae e paÍa condru$o com e sem
operador e aluguel de andalmee coleta de resíduog não perlgosos
cometclo vareJlsta de artlgos dc papelade construção rgÍorma e
consewação de calçadas, ruae, avenldas, rodovlas, monum€nlos e
praças atlüdades de úgllâncla e cegurança pdvada por monltoramanto
eletrônlco tllmrgem e Íotogratlas ds testas o aylnlo8 servlços de
dccoração aervlços de organlzação de lelras, congrarsos, erpodçóca s
Íertas locagão de automóvels aem condutoÍ aluguol de móvelr,
utensíllor, aparelhos de uso domcstlco e lnstrumentos muslcals aluguel
dc palcos, coberturas, tondas, banhclros quÍmlcoe, ícchamentos, gradll,
ot tdooE g estruturas dc uao temporárlo servlço e íomeclmenlo de som e
lluminação paÍa casas de espetáculos, axpo3lgôo8 e svontos comérc,io
varellata dc produtos allmenlícloa conrtrução, admlnletração ê
manutenção de abrlgos s pontos de ônlbug rurals ê urbanog eervlços de
allmênbção para êvenlos e recepçôes buÍe produ$o t6atral, muslcal,
ecpetácnlos de dança, rodelos, vaquejadas, clrcên8er, marloneto§, artês
cênlcas comérclo vare,llsta de bancos de praça, meaas e gstÍuturas trnto
de alvenarla quanto de madeira poda, plantio, capin!, rocâd8,
manutenção, llmpgza e lardlnagem om cantolros, ruas, pragast avenldas
rodoúas, catabeleclmentos comerclale, Indústrlas e órgáos pibllcos,
pÍostâção de servlço dê monltohmento de alunos, tÍatamento e
dlsposlção dc reíduos não perlgosos, colete de resiíduos perlgosoe,
tratamento e dlepoclção de resíduoc perlgososr cervlços de operação e
lomecimenlo do equlpamgntos par8 trtnsporto I slevação de ctrgas e de
po$oas para uso em obras, descontamlnaçáo s outros servlços de
gestão dê rcsíduos' perqulss de mercado e oplnlão publlca, lnstalação e
manutenção elétrlca, transpoÍte eacolar, eglaclonamenlo de veículos,
aerüço comblnadoa de ercrltórlo e apolo admlnletratlvo, tÍltamênto e
dlcposlção de recíduor não perlgosor, tretamento e deposlto de resíduos
perigosos, atlvldados de biblioteca e arquivoc, aluguel de maquinas e
squlpamarrtos para escrltóÍlo, consultorla ori tacnologla de lnlormaçôes,
gcetão e manutengão de cemitérlos, atlvldade de lardlnagem, servlço de
manelo de anlmals, Íorneclmenlo dc allmentos, reatauraEtcs e slmllaree,
sêrvlço dc êngênhaÍla, comórclo atacadlsta ÍloÍo3 plentâs, atlvldade de
cscrltóilo ê atlvldades dc llcltaçô6.

ca&IlEtco o &EcIalRo z§ O5/O2/2O20 15:19 soD x" 20200a71350
PBÍyI\CCOIO: 2OOa?1350 DE 30/Oll202O. CODIGp DE VERIEICÀÇ,O:
12000550256. rllnl: 4I600705?93.
PRII.B ÀI'BIIFII,. RASIDOOS EIRTLI

ruNIA COMErcA!
I.BITDRO TINCOS &IISEL BISC,IIÀ

sacaariRro-cERÀr.
coRrrrBÀ. 05/02l2020

ffi ..qr.tr!rêr.l.p!.gov.br

À vrlidrd. d..tê docrDnto, 3. lq,têlro, licâ sujêitô à coqrovâçao d. .ua rütênti.ci..lâ.tâ noa !êrt êctj.vo, portâj.g
InfolE Ddo ..us r.rFctivor cóêi9o3 dâ riifioçao



20

SEGUNOA ALTERAçÃO DO ATO CONSTTTUTIVO CONSOLIDADO

Cláueula Prlmclra: O tipo jurÍdico da empresa será: EIRELI - Empresa
lndiüdual de Responsabilidade Limitada, com sub-rogaçáo de todos os direitos
e obqigaçôes pertinentes e girará sob a raáo social de "PRIME AMBIENTAL
RESíOUOS ElRELl", com sede nosta cidade de Londrlna, Estado do Paraná,
na Âvenlda Robârt Koch, n.r 1216, Balrro Opsrarla, CEP: E6038-350.
Podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir fechar Íiliais em
qualquer parte do tenitório nacional.

15: 19 soB N' 20200471350
côDrco DE vERrarcÀÇÂo:

r.ElxDRo lllicos &Àlaal Brsct!À
atcaatíÀro-cERÀr.

cuRrÍraÀ, 05/0212020
fr ..+..!.!àcil.p!.gov.b!

JU}IÍA
DO

COMERCI,AL

À v!U.d.d. d.!tê (,oêDnto, 3ê i-q)!G!!o, fic! luj.ito à coqlovàção d. ru! àutlDticldrd. no! !êsp.ct1wo! portâis
InfolE Ddo r.ua r..I-ctlvô. código8 d. w.lifi.êação

PRIME AiTBIEiTTAL RESíDUOS EIRELI

CNPJ/MF 15271.913/0001.1 0

N|RE 41600705793

4
Cláugula Soounda: Permanecem inalteradas as demals cláusulas vigentes
que não colldirem com as disposiçóes do presente instrumento.

Cláusula Tsrcalra: Em vista da alteraçáo ora aiustada, corisolida-se o contrato
social.

PRITIIE AIIBIENTAL RESíDUOS EIRELI
cNPJ/lrF 1 527Í "91 3/0001.1 0

NIRE 41600705793
coNsoLtDAçÃo

JOSÉ OTAVTO LOPES VALDERRAIIAS, brasileiro, maior, empresário,
nascido em 16/06/1965, ílho de 'Josá Valdenamas' e da 'llda Lopes
Valdonamas', residente e domiciliado na cidade de Londrina, Estado do
Paraná, na Rua TeÍé, n.e 112, BaiÍro: Aparecid4 CEP: 86025-360, poÍtador da
Cédula de ldentidade Civil RG. n.r 16.264.19$0, expedida pela $SP/SP
Secretaria de Segurança Pública, do Estado de Sáo Paulo, e do CPF/MF sob
n.e 065.473.618-12, na condição único e legitimo TITULAR da EIRELI -

Empresa lndividual de Responsabilidade Limitada denominada "PRII'IE
AIIBIENTAL RESIDUOS ElRELf, com .sede nesta cidade de Londrlna,
Estado do Paraná, na Avenida Bobert Koch, n.c 1216, Baino Operária, CEP:
86038-350, inscÍila n0 CNPJ/MF sob o n.0 Í5.271.013/000í-'10, e tendo seu
Contrato De TransÍonnação registrado na JUCESP - Junta Comercial do
Estado de Sáo Pauh sob o NIRE n.o 356(N854918 e Pmtoqlo 0.349.553/18-0
em 17 de abil de 2018e também junto a JUGEPAR - Junta Comercial do
Estado do Paraná sobo NIRE n.t41600705793 em 09 de maio de 2018, e sua
primeira alteraçáo contratual sob o n o 20194080110 em 13 de agosto da 2019
pÍomovê nesta oportunidade sua CONSOLIDAçÃO CONTRATUAL, conÍorme
as cláusulas a seguir:

cERttFrco o REGrstRo a, o5/o2/2o20
AAOTOCOIP: 200a?1350 DE 3O/OL/2020
1200oss0256. NIÀE: {1600?05?93.
PRIXE ÀIIBIENIÀ'. RESIDUOS EIRELT
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PRIi'E AIIBIENTAL RESíDUOS EIRELI

CNPJ/IÚF 1527í.91 3/000Í-1 0

NIRE 416007G793

SEGUNDA ALIERAçÃO DO ATO CONSTÍTUflVO CONSOLIDADO

5

Gláuculr Soqunda: O capltal social da smpresa ó de R$ 1.600.000,1X1 (hum
milháo e seiscentos mil reais), divididos em t.6{10.000 (hum milháo e
soiscentas mll) guotas no valor nominal de R$ 1,m (um real) cada, íica assim
distribuÍdo;

soctos COTAS VALORES
JOSÉ OTAVIO LOPES VALDERRAMAS 1,600.000 RS 1.600.000,00
TOTALIZANDO Í.600.000 RS Í.600.000,00

Paraoraío Únlco: A responsabilidade do TITULAR e limitada ao Capital
lntegralizado.

Cláurula Tercoln: O Objeto Social da EIRELI é "@rctrução de edlÍícloe,
aluguel de maqulnas e oqulpsmentos comerclalc e lndustrlals com e aom
opcEdoros, aervlços combÍnado! prra apolo a edlÍícloq elivldades de
llmpera de logradouros, llmpcza rm pÍódlos comerclale lnduatrlalr
públlcos e em domlcílloq tran.porte rodovlárlo de carga de produto§
perlgoros e de mudanças, munlclpal, lntermunlclpal, lnloroltrdurl,
lntoinrclonal comérclo varellcta do tlntls, mttorhl do plniura, malcrlal
clátrlco, dc üdros, de Ícnagcne, madrlrs e materlale dê construção obms
dc íundaçóea servlços de plntura de edlÍíclos lnstalação do portaBl
lanelas, tetos, dlvlsórlas, armárlos e embulldos de qualquer materlal
lnstalaçâo de palnéla publlcMrlos lnstalaçóes hldÉullcas, sanltárlae e de
gás servlço de preparação de lerrono obras do tonrplenagcm servlços de
peíumções e sondágenr preparação de canlelro e llmpeza de terreno,
dcmollgão de edlflclosobns dc ongrnharla clvll ceru{ços da montaEens
de estruturss metállcae construção de redea d6 transporl$ por dutoo,
Gxcelo psra água e esgoto conslrução de redes da abasteclmento de
água, colela de esgolo e conelruções correlatas plnlura para slnallzação
em plstas rodovlárlas e aoroporter, conslÍuÉo de rodoüas e lerroúas
allvldadec relaclonada a esgoto, exc€to a gealâo de redes dlstrlbulção de
água por camlnhõos comórclo varelleta de produtos saneanlee
omlssanharlos aluguel de mequlnss e squlpamêntos agrícolas e para
construção com e sem operador e aluguel de andalmes coleta de
reeíduoe não perlgosos comerclo varellata de artlgos de papêlarla
construção reÍorma ê consêlvâção de crlçrdü, ruas, avcnldas, rodovlas,
monumontos o praças atiüdadse de vlgllâncla e saguÍança privada por
monltoramrnto elotrônlco íllmagem e totograÍlae de Íestas e gwnloo
scMços de decoração scrvlçoe dc organlzação de íelras, congrcgsoa,

CERIIaIC! O REGISIaO ú OS/O2|2O2O ,.5:19 soB x" 20200a71350.
PRorlco&o: 2004?1350 Da 3O/OLl2o2o. cóDrco DE vERr"rcÀçÁo:
12000550256- xIlE:,a1600705',E3-
PiIIIB àIOIE'IIJ. &BAIDI'OS EIRELI

I.EÀNDRO XT.R.COS RÀISEL BIACÀ&À
slcRaráiro-GrRÀ!

coRtrrBÀ, 05l02l2020
rxí..qr..afàc1t . pr. gow.br

,t NIa CO trcl^t
OO PAIAN 

À v.Itdrd. .L.t doêrDDto, s€ i4rê6sô, fiê. ruj.ito I coqroe.çto dâ .uâ âutântiêi.dâdâ no. .€rp.ctivo. portsis.
Inforüârdo aeu! !.!p.ctLwo! códigos d. !r.!ifi.êâção
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PRIiTE ATTBIENTAL RESíDUOS EIRELI

cNPJ/lrF 1 5271.91 3/0001.1 0

NIRE 4160070579s

SEGUNDA ALTERAçÃO DO ATO CONSTmJTTVO CONSOLIDADO

exposlgõc! o t6des locação de automóvsta sam condutor aluguel Ol
móvala, utenllllos, aparolhos ds ugo domestlco e lnstrumontos muslcals
aluguel de palcos, coberturas, lendae, banhelroe quÍmlcos, Íechamentoe,
gradll, outdoorc s estrutut?s dê uso temporárlo serulço e lorneclmento de
som o llumlnlgão para casas de arpetáculos, exposlç6es s êvantog
comérclo vercllsta de produtos allmentÍcloe conslrução, admlnlstração e
mrnutenÉo de abdgoe o pontos da ônlbuc rurals e urbanos cervlços de
allmenteçfo plrr ovsÍrtos ê r6o6pç6es bule produção taltral, muslcal,
ecpetáculor dc dança, rodelos, vaqucladas, clrcalsos, madonctes, artar
cênlcae comórclo v8rollstr de bancoe de praga, mesla e cllruturas tanto
de alvenarla quanto de madelra poda, plaítlo, caplna, rocada,
manutcnção, llmpeza e Jardlnagcm em cantelroe, ruaa, praçac, avenldas
rodoúac, cattbclêclmêntos comerclals, lndústrlae e órgãoc públlcos,
prestação de servlço da monlloramento de alunos, lÍatamonlo e
dlspoelção de rasÍduos não perlgosoo, coleta do rssíduoe perlgosos,
trãtameírto e dlepoelção de resÍduos peÍlgosos, §erulços de operação e
lornêclm€nlo de equlpamentos Fra transporte e eleuação de cargas e de
pc$oas püa uro êm obra6, descontamlnação e outroS soivlçoô dê
gcstâo de reEíduos, pssqulea de mercado e oplnlão publlca, Inctalação e
Ínanutênção olátrlcr, lransporto eecolar, estacionlm€nlo de veÍculoe,
servlço comblnadoc do escfltórlo c apolo admlnhüatlvor tÍatamento ê
dlsposlçáo de recíduos náo perlgosos, tratamonto e deposlto de resíduos
perlgosos, ltlvldadoÊ de blblloteca e srqulvos, aluguel de maqulnas e
equlpamentos para escrltórlo, consullorla crrl têcnologla dc lnÍormaçôes,
geetão e manutenção de cemllárlos, atlvldade do lardlnrgêm, sorylço de
manêlo de anlmais, ,omeclmsnto de allmentos, r8slaurantes e slmllaraa,
servlço de cngenharla, comfuclo alacadlgta f,orcc plantar, aüúdade de
escritórlo e allvldadas de llcltaçóes." Podendo ampliar ou diminuir os
obietos sociais por deliberaçáo do TITULAR.

Cláusula Quarta: A empresa iniciou suas etiüdades em 1710212012 e seu
prazo de duração e indeterminado.

Cláurula Oulnta: A empresa será administrada pelo seu TITULAR JO§É
OTAVIO LOPES, devidamenle acima já qualiÍicado, com poderes e atribuições
de sócio TITULAH.
Pangnío únlcot. O thular da empresa declara, sob as penas da Lei, que náo
tigura como TITULAR de nenhuma oúra empresa individual de
responsabilidade limitada.

qEBIIAICO O REGISIRO U OSl02/2O2O 15:19 SOA X' 20200a?r350.
PRqrocot,o: 2001?1350 DE 3o/ol/2o20. cóDtco DE lrERltrcÀçÀo:
12000550256. nIlA: 11600705793.
?RIIG II{BIEIITÀI RBAIDOOS EIREII

l,EtllDRO T.l.lCOS RÀISIL BISC,àIÀ
gacâttÁ.Rto-@rlt

coRrtrBÀ.05/0212020
ffi ..q)t ..l.ci1.pr.gov.br

x-lt{I^ @^4ttcur

À vrlt.hdâ dâatâ doêunto, .. i+r.r.o. fic. 3uj.ito à coq).ovrçlo dâ rut âutânliêidrd. rlo! !êlpêctivor poltrlr.
Inforudo .ou. r..Fctlvo. código! dâ eGrificâgão
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PRII,IE AUBIENTAT RESIDUOS ETRELI

oNPJ/MF 15271.9í3/000Í.10

NIRE 4160070trS3

SEGUNDA ALTERAçÂO DO ATO CONSTTTUTIVO CONSOLIDADO

7
Cláusula Sorta: O exerclclo soclal coincidlrá com o ano ciü|, sendo em 31 de
dezembro de cada ano será elaborado lnventádo, Balanço Patrimonial e
Balanço de Resultado Econômico, cabendo ao seu TITULAB os lucros ou
perdas apuradas.

CHusula Sétlma: O TflJLÂR dechra sob as ponas da lei, de que não está
impedldo de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou sm
viÍtude de condenado qiminal, ou por se encontra sob os deltos dela, a pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cügos públicos ou crime
falimentar, de prevaícação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou conlra a
economia popular, contÍlt o sistema Íinanceiro nacional, contra normas de
deÍesa de concorráncia, contÍa as relaçóes de consumo, Íé publica ou a
propiledade. (art. 1.01 1 , § Í r, do CC/2002).

Gláugula Oltava: Fica eleito o Íoro da cidade de Londrina, Estado do Paranâ
para exercÍcio e o cumprimento dos direitos e obrigaçóes resultantes deste
contrato.

E por se achar em peÍeito acordo, em tudo4uanto neste instrumento particular
Íoi lavrado, obriga a cumpri-lo o presente contrato, assinando-o em via única.

Londrina, 14 de Janeiro de 2020.

VALDERRAMAS

CERIiFICO O REGIS!RO El O5/O2/202O 15:19 soB N" 202001?1350
PRorocotoi 2OOa?1350 DE 30/OL/2020. cóDrco DE vERratcÀçÂo:
12000550256. NIRE: {1600?05?93.
PRIIIE ÀXBIEIÍTÀI, RESIDOOS EIRELI

I.E]ÀTIDRO üÀRCOS &ÀYSEL BISCÀIÀ
sEcRrtÁRro-cERÀ,

cuRrrlBiÀ,05/02l2020
tÚ.êry!.latrcil.p!-9ôw-b!

JUNIA COÀ{tRCrÂr.
DO PARAr.l,(

À vrlid.de dê.tê atô.xú.Àto, .. rryr..o, fica rujêltô À cêrylov.çao dê suâ âutânticid..r. nor !êlFctivos IDrrri!Inforúândo B.u3 r.rFctieo. c,ádigo. dê vêrlf,lcâçro
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URICA

EMPRESA CERTIFICADA

lso 9001
GESTÃO DE QUALIDADE

2&

çla

oFícto 047/2022
AO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA- ESTADO DO PARANÁ

I(URICA AMBIENTÂL S/4.. pessoa iurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob

ne 07.706.588/0002-23, com sede na Rodovia Celso Garcia Cid, 12633 Gleba Cafezal, Londrina

Estado do Paraná, vem, respeitosamente, por intermédio de sua procuradora, apresentar

orçamento nos termos solicitados.

. Fornecimento de uma caçamba roll on/roll ofí com no mínimo 30m3

(trinta metros cúbicos), para armazenamento do lixo equivalente a uma semana

devendo fazer a reürada e o transporte uma vez por semana ou quando a caçamba

estiver cheia, E transporte do município de Nova Santa Bárbara-PR, até a destinação

final em aterro sanirário deüdamente licenciado pelos órgãos competentes.

O valor estimado é de R$312,00 (trezentos e doze reais) por tonelada.

Estimativa de 97 toneladas por mês: RS30.264,00 (trinta mil duzentos e sessenta e

quatro reais) mensais.

O valor estimado por tonelada contempla a disponibilizaçâo de uma caixa de transbordo,

o uso de caminhão equipado com sistema roll-on roll-off para transporte da caixa, o transporte

dos resíduos do município de Nova Santa Bárbara até o aterro sanitário e a disposiçâo finaldos

resÍduos.

Validade do orçamento: 60 (sessental dias.

Nos colocamos a disposição para eventuais esclârecimentos.

E-mail para contato: elisângela(akurica.com.br

Telefone: {43) 337 44400 ou (a3) 99814-5171

Londrina, 17 de fevereiro de 2022.

Atenciosamente,

KURICA NTAL S/A
ELISANGELA I AREANO ARDUIN

PROCURADORA

RG 50913015 CPF 016722989-38

KURICÀ AIT,BIENTÀL s/A ISEToRDE LICITAçÔES
Contato: (41) 3174-4,100 | E-mail: elisangela@kuÍicaambiental.com.br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Recêita Federal do BraBil
Procuradoria€êral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBÍTOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DIUDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: KURICA AiTBIENTAL S/A
CNPJ: 07.706.588/0001.42

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar ê inscrever quaisquer dÍvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certiÍcado que:

1. constam débitos administrados pela SecÍetaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibifidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de oulubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fns de certificâção da regularidade liscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts.205 e 206 do CTN, este documento têm os mêsmos efêitos da certidão
negativa.

Esta certidáo é válida para o estabelecimento matriz e suâs filiais e, no caso de ente Íederativo, para
todos os órgáos e fundos públicos da administração dirêta a ele vinculados. Refere-se à situaÉo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçõês sociais prêvistas
nas alínêas 'a' a 'd'do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 'lgg1.

A aceitação desta certidão está condicionada à veriÍicação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rÍb.gov.bÊ ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão e nte com base na Portaíia Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2t1Ot2O'14.
Emitida 2510?,2022 <hora e data de Brasília>.
Válida
Codigo dê o: 0BF8.99CB.343A.8FFA
Qualq uer rasura ou emen da invalidaÍá este documenlo.

le

1:46:50 do
22

a gra
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Voltar lmprimir

C

Cá.'XA
{]ÀIX} ECONOMICA FEDERÀL

Inscrição: 07.706.588/ooo2-23
Râzão SociâIíURICÂ AMBIENTAL SA

EndeTeço: ROD CELSO GARCIÂ CID SN KM 377 / GLEBA FAZENDA PALHA /
LONDRTNA / PR / 86050-901

A Caixa Econômica Fêderal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo dê Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
dêcorrentes das obrigações com o FGTS.

ValidadeztS/02/2022

Certificação Número | 2022 1600382016160639

Informação obtida êm O2/O3/2O22 lti07i43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www,caixa.gov.br

t7/03/2022

httpsi//consulta-cí.caixa.gov.br/consultací/pages/lmpressao jsf 1t1

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NúMÉRo oE tNScRtçÃo
07.706.588t0002-23
FILTÀL

COMPROVANTE DE INSCRIçÂO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

DAIA DE ABERTUfIA
11t01t2007

Z7

KURICA AMBIENTAL S/A

OO ÉSIÀAELECIMENTO (NOME OE FANTASIÁ)

KURICA AMBIENTAL S.A.
PORTE

DEMAIS

€NÍE FEDERATIVO {EFR)

sl

MOTTVO

E OESCR OA ATIVIOADE ECON

38.21.1.00 . Tratamento e dlsposlção dê resíduos não{erigosos

E OESCR OA5 AÍIVIDÀDES tÀs
38.íí{.00 - Coleta de rê6íduos não+êrlgosos
3E.22{40 - Tratamento ê dbposlção de reslduos perlgosos
38.39.1-99 . Recuperação de materlals náo êapeçlf,cados anterlormente
4í.20.«10 - Construção de êdmclo8
il3.íl{{2 - P.epaÍação de cantelro e llmpêzâ dê lêrÍêno
{3.99.1.01 . Admlnlstrâçáo dê obrâ3
38.í2.2.00 . Colela dê rê.Íduos pGrlgoros
ú.62{40 . Holdings dê institulçôqs não-Ílnancehas
8í.29{.00 . Atividades de limpeza não espêciÍicadas antêriormente
49.30.2{2 . T.anspoíe rodovlárlo de carga, excelo produtos perigosos e mudanças, inlermunicipal, inlêrêsladual e
internaclonal
77.32-2{í . Aluguêl de máqulnas e êqulpamentos paÍa construçâo sem operador, exceto andaime§
77.19§-99 . Locação dê outros melos dg tranôpoÍte não eôpeclÍlcados antêriormentê, sêm condulor
49.30-2{3 . TÍanspoÉê rodovlárlo de produlos pêrigosos
68.í0.2.02 . Aluguel de imóvêis próprlo.

IGO E OESCRIçÁO OA NATUREZA rca
205.4 - Sociedadê Anônima Fechada

LOGRAOOURO

ROD CELSO GARCIA CIO
NÚMERO

12.633
COMPLÉMENIO

Li,l 367 PR 'tils

&crRRo/orsÍRllo
GLEBA CAFEZAL

MUNrcIPlo

LONDRINA PR
CEP

86.0i14-290

ENOEREçO ELEÍRÔNICO

ABACO_CONTABTLTDÂOE@YAHOO.COM.BR
TELEFONÉ

(431 3327 4432

DAT^ (» SrÍU ÇÁO C^OTSTRA!
ííto1noo7

s ESPECIAL oAÍ^ o^ srTUAÇÀo ESPEC|ÂL

Página:1/1

'v1

"2,-----.\.
I

Aprovado pela lnstrução Normaliva RFB no 1 .863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 0210312022 às 11:37:40 (data e hora de BrasÍlia).
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Oscar Gonçalves Sobrinho - Tabelião
ça

0002 034ÇP 178

enocunnçÃo BASTANTE QUE FAZ:

OUTORGANTE: KURICA AMBIENTAL S,A

OUTORGADA: ELISANGELA MÂRcELl AREANO ARDUIN

BGM

*
&rNA'

S A I B A M quantos este público instrumento de

procuração bastante virem, que aos quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil

! rint" à dois (0{0,1/2022); neste Múnicipio e Comarca de Londrina, Estado do Paraná,

Brasil, em Cariório, perante mim OSCAR GONÇALVES SOBRINHO, Notário da 10o.

serventia Notarial de Londrina-PR, comparece como outorgante a emprêsa: KURIGA

AMBIENTAL S/4. sociedade anônima fechada, CNPJ 07.706.588/000142, NIRE:

í130091498, estabetecida na Rua Emani Lacerda de Ataide, no 170, Gleba Palhano, com

sede em Londrina/PR, filiais, CNPJ 07.706.588/0002-23, NIRE: 41900969974,

07.706.588/0005-76, NIRE: 41901702289 e 07.706.588/000&57, NIRE: 4í900969974,
estabelecida na Rodovia Celso Garcia Cid, no 12633, LM 367-PR 445, Gleba Ca'fezal
Londrina - PR, conforme contÍato social no 4í3000091498, e ultima alteraçáo contratual
devidamente registrada sob no 20217376150, em dala 0311112021, Certidão simplificada
sob n.o PRC2109516240, expedida em data de A4fi112022 pela Junta Comercial do
Estado do Paraná, cuja cópia encontra-se devidamente arquivada nesta Serventia às

folhas O4O, do livro CS-21, neste ato representada por UABcELLqAIuEIDLDE,
oLlVElRA, brasileiro, viúvo, empresário, nascido em Brasilia-DF, aos 18/07/1961, filho de
Jose Adalberto de Oliveira e Edda Almeida de Oliveira, portador da Cédula de ldentidade
RG. sob nô 1.879.600 - SSP/PR, e inscrito no CPFÍ\iF. sob no 360.646.539-49, residente
e domiciliado à Rua Santiago, no 603, Bairro Bela Suiça, CEP - 86050 - 170, nesta cidade
de Londrina - PR, reconhecido como o póprio de mim Notário, do que dou fé. E, peÍante
esta e pelo outorgante, me foi dito que por este público instrumento de procuração
nomeia e constituí sua bastante procuradora, ELISANGELA iIARCEL! AREANO
ARDUIN. brasileira, divorciada, advogada OAB 33178/PR, portadora da édula de
identidade RG. sob no 5.091.301-5 - SSP/PR, inscrita no CPF/I\iF. sob no
0í6.722.989-38, residente e domiciliada à Rua Paulo Frontin no 253 apartamento 303, na
cidade de lbiporá - PR; a quem confere amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim
especial de representar os interesses da outoÍgante junto a Órgáos públicos Íederais,
estaduais e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas e
privadas, concessionárias de serviços públicos, empresas de saneamento básico em
geral, qualquer que seja sua forma de constituiçáo. no que se refere a procedimento
licitatório; podendo para tanto dita procuradora, formular lances apresentar e Íirmar
propostas e contra propostas, orçamentos e demais papeis. esüpular prazos, formas de
pagamento e demais cláusulas e condições, firmar declarações, recebeÍ e assinar
notificações, apresentar e retirar provas e documentos, comparecer em audiências,
reuniões e assembléias, fazer e levantar cauçÕes, prestar esclareclmentos, impugnar
editais, inteçor recursos e desistir de sua interposição, apresentar reclamaçÕes contra
inegularidades, assinar atas, assinando todo e qualquer documento que se faça
necessário, interpondo recursos, defendendo todos os diÍeitos e intêresses da outorgante
quanto ao certame, podendo inclusive nomear preposto: no caso de acêitaÉo da
proposta, autorizando-o a subscrever o respectivo contrato, no qual fará inserir as
cláusulas e condições necessárias e que forem de uso nesses contratos, podendo

Rua IblpoÉ, 884 - Jd. Santo Â.ntônio - Fone: (43) 3324-rÍ143 I 3Y7-4377 - (,/rüíhgoírahr€CoíÉrll|.ehotrnailcom
C pJ 74.034,O30/txrcl-06 - rclts Isenb
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Londrina - Paraná

Oscar Gonçalves Sobrinho - Tabelião
cóo. Escxfv.

0002
Bianque Dore o

L rrr,anle iore;,,êrrlai,

, assrnar
todos os documentos necessários; fazer acordos, prestar comprom

co
audiências, reuniÕes e assembléias, prestar depoimentos e esclarecimêntos, receber e
assinar notificaçôes, apresentar e retiÍar provas e documentos; enÍim, praticando todo o
possível para garantir a defesa dos interesses da outorgante no que diz respeito a
licitação; enfim, praticar todos os demais atos que se Íizerem necessários para o melhor
e mais completo desempenho deste mandato. (Feito Sob Minuta).Assim o disseram, e
dou fé. A pedido das partes lavrei esta que lhes sendo lida, aceitam e assinam
dispensando as testemunhas instrumentárias, conforme dis
Normas da Conegedoria Geral da Justiça do Tribunal de

o Art. 676, do Código de

Íé ada mais. Trasladada

recolhimento de Funrejus, sob n" 140000000076660 na importância de R$20,87.
Recibo no 0000'f507 (Proü no 000266,1í) Livro no 1l , sob no 0001212022 de 04 de
janeiro de 2022. - PROTOCOLO GERAL. (Dru.R.C 384,62 = RS I'1,62 + R$ 4,73
(FUNDEP) + R$ 1,89 (lsS) + 2,04 (S
Londrina-PR, 04 de janeiro de 2O22. (a.a)

N) = Custas: RS í26,30.

hoje em 04 de janeiro de 2022. Éu OSCAR GONçALVES
UNIOR, ESCREVENTE SUBSTITUTO LEGAL, a fiz d , conferi, achei em tudo

conforme, subscrevo e assino em publico e raso.
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combinar preços, formas de pagamento, juros, muitas, fazer e

desistir, impugnar, recorrer, variar de ação, transigir, confessar;

do Paraná. Guia de
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Data. hora e local: No dia 05 de fevereiro de 2020, às ths (nove horas),

reunidos na sede da KURICA AMBIENTAL S/A, situacia na Rua Ernani Lacerda de

Athayde, n.o 170, Gleba Palhano, CEP 86.055-630, na cidade de Londrina, Estado

do Paraná.

Preseneas: Presentes todos os acionistas da KURICA AiTBIENTAL S/A ,de
acordo com a assinatura da presente ata, representantes da totalidade do capital da

companhia, sendo (i) MARCELLO ALMEIOA DE OLIVEIRA e (ii) M. O.

PARTTCIPAçÕES EIRELI

ConvocaÇôes: Dispensadas as publicaçÕes dos editais de convocaçáo, nos

termos do artigo 124, Parágrafo 4o, da Lei 6.404176, em virtude de estarem

presentes a totalidade dos acionistas.

ComposiCão da mesa: Presidente: Sr. Marcello Almeida de Oliveira

Secretária: Sra. Elisangela Marceli Areano Arduine

Na conformidade da ordem do dia, as seguintes deliberações foram tomadas,

por unanimidade de votos:

ORDEM DO DIA. DÊLIBEFÁÇÕES E APROVAÇÔES:

1l Ordem do Dia:

a) Consolidaçáo do Estatuto Sociar

1) DELIBERACÕES E PROVACÔES - AGE:

a) CONS LIDA Ã , para tanto, passa a transcrever na integra a consolidação

do seu Estatuto Sociai

;

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRN DA

KURICA AMBIENTAL S/A
cNPJ/MF 07.706.588/0001 -42

NrRE 41 3.0009149-8
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Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, a qual foi lida

e aprovada pelos sócios presentes que a subscrevem, tendo sido todas as questões

da ordem do dia submetidas â votação e estando presente os acionistas, legítimos

proprielários de 100% (cem por cento) do capital da Companhia, foi dada a palavrâ

aos presentes. Tendo sido, dessa forma, cumpridas todas as formalidades legais,

foram encerrados os trabalhos, declarando o presidente encerrada a Assembléia.

Londrina, 05 de fevereiro de 2020

iltARCELLO ALÍUIEIDA DE OLIVEIRA
ACIONISTA

DIRETOR PRESIDENTE

ELISANGELA MARCELI AREANO
ARDUIN

SECRETARIA

M. O. PARTTCTPAçOES EtRELt
ACIONISTA

MARCELLO ALMEIDA DE OLIVEIRA
TITULAR PESSOA FISICA

:l

H

2
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CAPítUIO í- DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO SOCIAL E DURAÇÃO

Art {o. Kurica Ambiental S/A é uma companhia fechada que se rege pelo
presente eslatuto e pela legislação vigente.

AÉ. 2'. A Sociedade tem foro jurídico, sede administrativa e domicilio na Rua
Ernani Lacerda de Ataídê, no 170, Gleba Palhano, município de Londrina,
Estado do Paraná, CEP 86055-630, inscrita na Junta Comercial do Estado do
Paraná sob o NIRE no 4'1.3.0009149€, e inscrita no CNPJ sob o no

07.706.588/0001-.42

Parágrafo Pimeiro - Por deliberação do Conselho de Administraçáo, a
Sociedade poderá abrir e fechar filiais, escritórios, depósitos e outros
estabelecimentos em qualquer parte do território nacional ou do exterior, fixando
para as Íinalidades legais, o respectivo capital.

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRlAS
38.í 1-.í{0 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.224,00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
38.39-.4-99 - Recuperação de materiais não especificados antê?ioÍmentê
41.204{,0 - Construção de edifícios
43.11442 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.99-1{1 - Administração cie obras
38.12-2Ã0 - Goleta de resíduos perigosos
64.624-00 - Holdings de instituições não-Íinanceiras
81.29{{0 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

3

À validadê dê.tê tio@eltôi .. líE ..sr ::.. suj.ítô à cdplov.çeo d. Bu a!t.n:1cidàd. nos !..iB!l!@ poftàls
ia:oFd.i: à.u. :êÀtêc:ivoô códtgoB .t. r.rÍ!lcàÉô.

ANEXO I

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO

KURICA AMBIENTAL S/A
cNPJ/MF 07.706.588i0001 -42

NtRE 41 .3.0009149-8

Parágrafo Segundo - A sede da filial 01 de Londrina-PR é Íixada na Rodovia
Celso Garcia Cid 12633 Km 367 Gleba Fazenda CaÍezal, Londrina-Pr, sendo o
CNPJ 07.706.588/0002-23, inscrita sob o NIRE no 41.9.0096997-.4 de 1110112O07,
para a qual as regras deste Estatuto se estendem, tendo como exploração os
seguintes CNAE's:

cÓDrco E DEscRrÇÃo DA ATVTDADE ECONÔMrCA pRTNC|PAL

38.21-1 40 - TÍatamento e disposição de resíduos não-perigooos
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coDrco E DESCRTÇÃO DAS ATVTDADES ECONÔMTCAS SECUNDÁRAS
49.30-2-02 - Transporte Íodoviário de carga, exceto produtos perigosos ê
mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
43.11{-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
38.11-440 - Coleta dê rêsíduos não-perigosos

Parágrafo Quarto - A sede da filial 03, de Três Lagoas/MS é fixada na Rod.
BR 158, KM 280, no 6104, Caixa Postal 504, CEP 79.602-970, sendo o CNPJ
07.705.588/000667 de 1310212020, para a qual as regras deste Estatuto se
estendem, tendo como exploração os seguintes CNAE's:

cóDrco E DESCRTÇÃo DA ATTVTDADE ECoNôMrcA pRtNctpAL
38.21-'l {0 - Tratamênto e disposição de resíduos não-perigosos

cóDrGo E DEScRTÇÃo DAS ATTVTDADES ECoNôMtcAS sEcuNDÁRns
38.í í 4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

Art 3". A Sociedade tem por objeto a exploração de:

l- A paíicipação em outras empresas com sócia, acionista ou quotista.

ll - A implantação, operação e manutençáo de empreendimentos, negócios, obras

ou serviços ambientais, engenharia ou saneamento. tais como:

4

u.

49.30-242 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal, interêstadual e internacional
77.32-241 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sêm
operador, exceto andaimes
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados
anteriormente, sem condutor
49.30-2-03 - TÍansporte rodoviário de produtos perigosos
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios

Parágrafo Terceiro - A sede da ÍIilQÂ de Londrina-PR e flxada na Rua
Rutilo, no 695, Pq. Waldemar Hauer, CEP 86030-150, esquina com a Rua Tapuias
no 100 A, sendo o CNPJ 07.706.588/0005-76, inscrita sob o NIRE no 41.9.0í70228§
de '1411112017, sendo um ponto de apoio logístico, para a qual as regras deste
Estatuto se estendem, tendo como exploraçáo os seguintes CNAE's:

cóDrco E DESCRTÇÃo DA ATVTDADE ECoNôMrcA pRrNcrpAL
43.99-í{1 - Administração de obras
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ll.a)Aterro sanitários para destinação final de resíduos sólidos de origens

domiciliares, comerciais ou industriais, perigosos e não-perigosos;

ll.b) centrais de acondicionamento, aproveitamento, valorização, gerenciamento,

tratamento, disposição e destinação final de resíduos sólidos perigosos e não-

perigosos;

ll.c) gestâo e tratamento de efluentes líquidos ou gasosos de aterros sanitários;

ll.d) centrais de geração de energia elétrica a partir do aproveitamento,

tratamento e gerenciamento de resíduos ou efluentes;

ll.e) Gestão de resÍduos sólidos de origem pública ou privada, compreendendo o

fornecimento de mão-de-obra para segregação na origem, o acondicionamento, a

coleta, transporte, transbordo, tratamento, disposição e destinaçáo final de resíduos,

tais como: vegetais, saúde, construçáo civil, tecnológicos, perigosos, orgânicos,

rejeitos e recicláveis;

ll.f) Operação de Centrais de Logística de Resíduos Sólidos;

ll.g) processamento e a consequente comercializaçáo dos subprodutos gerados

com o tratamento dos resíduos especiÍicados no item anterior;

Il.h) implantação de programas de gestão de resíduos sólidos e coleta seletiva

em âmbito público ou privado;

!l.i) a varrição, manutençáo, conservação, lavagem, capina ou roçagem, limpeza,

manual ou mecânica de equipamentos, prédios, ruas, rodovias ou áreas verdes,

públicas ou privadas;

!!j) transporte municipal, intermunicipal e interestadual de resíduos sólidos e

efluentes;

ll.k) incineração, queima e autoclavagem de resíduos.

lll - A construção e a administração de obras de engenharia civil, a preparação

de terrenos e edificaçóes industriais, comerciais e de serviços dentro de sua própria

área, nos seus próprios empreendimentos ou de terceiros.

Vl - locaÉo de máquinas, equipamentos e veículos.

Vll- compra, venda e locaçâo de bens móveis e imóveis próprios;

5
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Vlll - obras e seÍviços de terraplenagem;

lX - demoliçáo de edifícios e outras estruturas;

X - manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e

controle;

Xl - Aferição de balanças

Conforme disposto no Código Nacional de Classificaçâo das Atividades

Econômicas (CONCLA), a exploração dos seguintes CNAE's:

Atividade Principal:
3821-1100 - Tratamenlo e disposição de resíduos náo-perigosos

Atividades Secundárias:
4399-1/01 - Administração de obras
3822-OlO0 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
3312-11O2 - Manutenção e reparaÉo de aparelhos e instrumentos de medida,
teste e controle
381 1-4100 - Coleta de resíduos não-perigosos
3812-2100 - Coleta de resíduos perigosos
41204100 - Construção de edificios
43'11-8101 - Demolição de edifícios e outras estruturas
431'l-BlO2 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4313{/00 - Obras de terraplenagem
4930-2102 - Transporte rodoviário de carga, exceto produlos perigosos e
mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
6810-2102 - Aluguel de imóveis próprios
7120-1100 - Testes e análises técnicas
7719-5199 - Locação de outros meios de transporte não espêcificados
anteÍiormente, sem condutor
7732-2101 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construÉo sem
operador, exceto andaimes

Art. 4'. O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

Capitulo ll- CAPITAL SOCIAL E AÇOES
E.

I
3 à êdit&vrção .r. rÉ âutatrcrda.L nô. !ê.E crlr Dôtlats,
cilws códtqoa de Grifi.acão.

Art 50. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, em moeda
corrente do país, é de R$ 10.976.818,00 (dez milhôes novecentas e setenta e seis
mil, oitocentos e dezoito) açÕes ordinárias escriturais nominativas, no valor nominal
de R$í,00, ficando assim dividido pelos acionistas da seguinte foÍma:

6
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Parágrafo Pimeiro - As ações são indivisíveis em relação à sociedade e cada
ação ordinária nominativa dá direito a um voto.

Parágrafo Segundo - Eventual penhor ou caução sobre as açôes náo
impedem o acionista de exercer o direito de voto e o credor garantido por alienaÉo
fiduciária em garantia não tem direito a voto nas decisôes da sociedade.

Art. 7o. Os acionistas não poderão vêndeÍ, ceder, doar, permutar ou de
qualquer forma transferir, no todo ou em parte, as açÕes de que sejam titulares e
também as que vierem a qualquer titulo adquirir, sem a prévia e formal oferta de
preferência os demais acionistas, no prazo de 30 dias para os acionistas, como
identificação do pretende comprador, através de proposta concreta e escrita,
formulada de boa fé, para pagamento em conformidade com a legislação e nos
termos do acordo de acionistas-

Art.80. Não incorrem nas restriçôes do artigo 7.o eventuais transferências de
ações dos acionistas aos seus herdeiros ou para empresas que os acionistas ou
seus herdeiros venham a constituir com a finalidade especial e exclusiva de
administração de seus próprios bens, desde que a referida empresa se preserve na
titularidade do acionista transmitente.

a) Assembleia Geral de Acionistas;
b) Conselho de Administração:
c) Diretoria Executiva:
d) Conselho Fiscal.

Parágrafo Pimeiro - Os administradores da Sociedade têm o dever de, no
exercício de suas funçôes, manter o cuidado e a diligência que todo homem ativo e
probo costuma empregar nos seus próprios negócios, exercer as atribuiçôes que a
lei e este Estatuto Social lhe conferem para logras os fins e o inÉresse da
Sociedade, satisfeitas as exigências do bem público e da Íunção social da empresa.

7

sÓcros AÇÔES VALOR R$ CAPITAL R$

TUARCELLO ALMEIDA DE OLIVEIRA 6 613.091 6.613.091 ,00

M. O. PARTICIPAÇOES EIRELI 4.363.727 4.363.727.00

TOTAL 10.976.818 10.976.8,t 8,00

À vàlldádê .tê6t. deuÉnto, sê

Art.6o. No caso de aumento de capital, os acionistas terâo preferência na
subscrição das novas ações, na proporção das que já possuírem.

capituto ilt - Dos oRcÃos DE ADMTNTSTRAçÂO

AÉ. 9o. A Sociedade terá os seguintes órgãos de administraÇão:

1 .00

1 ,00
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Sêção l- DA ASSEMBLEIA GERAL

Art í0o. A Assembleia Geral, órgão deliberativo soberano da Sociedade, será
constituída de todos os Acionistas em pleno gozo de seus direitos.

Art. í1.'- Compete à Assembleia Geral

a) Eleger o Conselho de Administração, nos termos previstos no presente
Estatuto e no acordo de acionistas, e o Conselho Fiscal;

b) Estabelecer a remuneração para os membros do Conselho de
Administração e do Conselho Fiscal;

c) Destituir, a qualquer tempo, os administradores e fiscais da Sociedade, na
forma das leís que regulam as Sociedades Anônimas e nos termos previstos no
presente estatuto e acordo de acionistas.

d) Reformar ou Consolidar o Estatuto Social;
e) Deliberar sobre a transformaçáo, fusão, incorporaÉo, cisão ou dissolução

da Sociedade e demais itens do artigo 136 da lei 6.404176, assim como eleger e
destituir liquidantes e julgar-lhes as contas;

Parágrafo Pimeiro - A Assembleia será presidida pelo Presidente do Conselho de
Administração e na falta deste. pelo Vice-Presidente do Conselho. Nos casos de
impedimento do Presidente e do Vice Presidente do Conselho de Administraçáo,
caberá ao Diretor Presidente à presidência da Assembleia e na impossibilidâde
deste, a Assembleia nomeara um dos presentes para presidir os trabalhos.

Parágrafo Segundo - Compete ao Presidente da Assembleia, deÍinido na
forma do parágrafo anterior, dirigir e manter a ordem dos trabalhos e proclamar as
decisÕes do Plenário, fazendo respeitar eventuais acordos de acionistas e definir
que irá secretariá-lo.

ArL 1?. A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á, nos quatro primeiros
meses a contar do término do exercício social, na sede da empresa, no dia e hora
previamente fixados pelo Conselho dê Adminiskação, para deliberaçáo das matérias
previstas na Lei 6.404/76.

Art í 3o. A assembleia Geral será convocada extraordinariamente, sempre
gue os interesses sociais o exigirem sendo assegurado o direito de convocaçâo aos
acionistas na forma prevista em lei.

Parágrafo Unico - Nesses casos, os debates e deliberações limitar-se-ão à
matéria da ordem do dia, objêto da convocação, que deverá estar prévia e
precisamente definida na pauta cia reunião.

lr.

Iti.,
8
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Art. '14o. A convocação da Assembleia Geral será feita por meio de edital
afixado na sede da empresa e publicação na imprensa local e oficial, na forma da lei,
além de carta com aviso de recebimento para todos os acionistas, com antecedência
mínima de 20 (vinte) dias.

Parágrafo Primeiro - A Assembleia Geral se instalará em primeira
convocação com a maioria do capital social votante presente e em segunda
convocaçâo instalar-se-á com qualquer número respeitado o artigo 124, parágraÍo
1o, lda Lei 6.404n6.

Parágrafo Segundo - A Assembleia Geral que tiver por objeto a reforma do
estatuto social, somente se instalará em primeira convocaçáo com a presença de
acionistas que representem 75% (setenta e cinco por cento) do capital com direito a
voto, e se instalará sem segunda convocação, na forma do artigo 124 paágraio da
lei 6.404176.

Parágrafo Terceiro - Acionistas que queiram se fazer representar por
procurador na Assembleia, deverá apresentar o instrumento de mandato no dia de
sua realização, o que poderá ser feito por fax ou e-mail, desde que posterioÍmente, o
documento original seja apresentado para arquivamento.

ParágraÍo Quarto - A publicação obedecerá ao contido no artigo 124
parágrafo 40 da Lei 6404176.

Art. í 60. A sociedade adotará as práticas de gestão administrativa e
governança corporativa a serem deflnidas pelo Conselho de Administraçáo e
previstas no acordo de acionistas.

Art. 17o. As decisões a respeito da celebração de contratos especiais e outros
documentos que envolvam responsabilidade da Sociedade e que não estejam
compreendidos no curso normal dos negócios serão sempre tomadas pelo Conselho
de Administraçáo nos termos do acordo de acionistas.

Seção ll - DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

AÉ. 18o. O Conselho de Administração é composto de 4 (quatro) membros,
sendo, um Presidente, urn Vice-Presidente e os demais com designação de
conselheiro, todos com mandato de dois anos, os quais serão investidos nos seus
cargos mediante a assinatura do termo de posse no livro próprio, sendo permitidas
reeleições.
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Art. l5o. As decisôes da Assembleia Geral serão tomadas pelos sócios
representando, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) do capital social da
Companhia.
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Parágrafo Primeiro - Caberá aos acionistas a indicaçáo dos membros ão 39
Conselho de Adminiskação, conforme definido no acordo de acionistas.

Parágrafo Segundo - Os Conselheiros permanecerão nos respectivos cargos
até a realizaçáo da posse dos novos eleitos.

AÉ í9. No caso de renúncia ou vaga do cargo de Presidente do Conselho de
Administraçáo, aplicar-se-á as regras estabelecidas no acordo de acionistas.

Parágrafo lJnico - Na vacância de qualquer outro cargo no Conselho, será
convocada imediatamente uma Assembleia Geral para eleger o novo membro,
garantido o direito do grupo de acionistas detêntores do capital votante que elegeu o
conselheiro que se retirou, nos teÍmos previsto neste estatuto e no acordo de
acionistas.

AÉ. 20o. O Conselho de Administração se reunirá no mínimo três vezes por
ano.

Art. 2í'. Caso o Conselho de Administraçáo não possa deliberar por falta de
quórum durante três meses consecutivos, será convocada Assembleia Geral
Extraordinária para imediata substituição dos membros que se aÍiastaram de suas
Íunçóes ou deixaram de atender as convocações.

Parágrafo lJnico - O Conselheiro que se ausentar sem justiÍicativa por duas
convocações consecutivas será substituído na primeira Assembleia Geral posterior,
garantido o direito do grupo de acionistas detentores do capital votante gue o elegeu
nos termos deste Estatuto e nos termos do acordo de acionistas. A justificativa
eventualmente apresentada deverá ser aceita pela maioria dos conselheiros
presentes a reuniáo em que a ausência se deu.

(a) reforma do estatuto social;
(b) suspensão do exercício dos direito das Acionistas;
(c) deliberação sobre a transformação, fusão, incorporação e cisão da
Companhia, sua dissolução e liquidaçâo, eleiçáo e destituição de liquidantes e
julgamento de suas contas;
(d) decisão a respeito da participação pela Companhia em negócios que nâo
estejam relacionados à consecução do seu objeto social, conforme previsto
atualmente;

10

:

§

t

À vãlidrd. d..t. docrruto! !. 14EsE5, :icà rulêito à .dplovàção atê 6E .u!ê.r!cl.l.dê no. r..p.cttE Do.i.l.
inlorBrdo .ê!. r.ÊpêcE1vo. .6dt9o. d. vêrtlr.àçao.

Àft.22". Compete ao Conselho de Administração, que teÉ competência para
deliberar, com o voto favorável da maioria qualiÍicada dos membros, ou seja, de 75o/o

(setenta e cinco por cento) de seus membros, sobre as matérias abaixo indicadas,
bem como, com relação às matérias previstas no acordo de acionistas.
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(e) qualquer alteraÉo no valor do capital social (exceto dentro do limite do capital
autorizado) ou a conversão de um tipo de açáo do capital social em outro;
(0 criaÉo de uma nova classe de açÕes, ainda que menos favorecida, e
mudança nas características das açôes existentes;
(S) direcionar o voto da Sociedade em empresas controladas, investidas,
coligadas ou associadas.

seção tv- DA PRESTDÊNCn E DA V|CE PR_ESIDENC|A DO CONSELHO DE
ADMINISTRAçAO

Art. 23o. Compete ao Presidente do Conselho de Administração:

a) Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e os atos emanados da Assembleia Geral e
do Conselho de Administraçáo:
b) Convocar e presidir a Assembleia Geral;
c) Convocar e presidir as reuniÕes do Conselho de Administraçáo;

Àft.24o. Compete ao Vice-Presidente do Conselho de Adminishação

a) Substituir o Presidente do Conselho de Administração em suas hltas ou
impedimentos;
b) Assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término;
c) Prestar, de modo geral, toda sua colaboração ao Presidente do Conselho de
Administração e à Assembleia Geral.

Seção V - DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art 25". A Diretoria Executiva, órgão executivo da Sociedade, será
constituída de 04 (quatro) membros, sendo um Diretor Presidente, um Diretor
Operacional, um Diretor Financeiro e um Diretor Jurídico, eleitos pelos Acionistas
nos termos do acordo de acionistas.

Art. 26'. A Diretoria terá poderes de representaçáo, administração e gestão
dos negócios sociais, podendo decidir sobre a prática de todos os atos e a
realizaçâo de todas as operações que se relacionarem com o objeto da sociedade e
que não forem de competência privativa da Assembleia Geral ou do Conselho de
Administração.
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Parágrafo Primeiro - O mandato do Diretor Presidente é de 2 (dois) anos;

expirando na mesma data da Assembleia Geral Ordinária que apreciar as contas do
exercício sob sua responsabilidade.

Parágrafo Segundo - Os membros do Conselho de Administração poderáo
ser eleitos para cargos de diretores;

Parágrafo Terceiro - A Diretoria será responsável pela assinatura de cheques
e contratos referentes às operaçÕes da empresa, sendo que todas as operações de
cheques devem ser assinados pelo Diretor Presidente.

Aft. 27o. Em caso de ausência ou impedimento temporário do Diretor
Presidente, suas atribuições serão transferidas ao Diretor Administrativo Financeiro.

AÉ. 28o. Os Diretores clevem participar ativamente da elaboração do Plano
Estratégico da Sociedade, se houver, e do orçamento e do plano de trabalho anual,
assim como dos planos de investimentos.

Art. 29o. E vedado aos Diretores

a) Praticar atos de liberalidade à custa da Sociedade, tais como efetuar
doaçôes políticas;

b) Sem prévia autorização da Assembleia Geral ou do Conselho de
Administração, tomar por empréstimo recursos ou bens da Sociedade, ou usar, em
proveito próprio, de sociedade em que tenha interesse, ou de terceiros, ou seus
bens, serviços ou crédito;

c) Receber de terceiros, sem autorização da Assembleia Geral, qualquer
modalidade de vantagem pessoal, direta ou indireta, em rczão do seu cargo;

d) Usar, em beneficio próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a
Sociedade, as oportunidades comerciais de que tenha conhecimento em razão do
exercício do seu cargo;

e) Omitir-se no exercício ou proteção dos direitos da Sociedade ou, visando
obtenção de vantagens, para si ou para outrem, deixar de aproveitas oportunidades
de negócios de interesse da Sociedade;

f) Adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que sabe necessário à
Sociedade, ou que esta pretenda adquirir;

g) Alienar, vender, ceder ou transferir, bens do ativo imobilizado da
Companhia, sem o prévio consentimento do Conselho de Administração e/ou da
Assembleia Geral de Acionistas.

Art.30o. A Diretoria reunir-se-á ordinariamente pelo menos 1 (uma) vez por
mês e, extraordinariamente, sempre que assim exigirem os negócios sociais, sendo
convocada pelo Diretor Presidente ou por qualquer outro Diretor, com antecedência
mínima de 15 (quinze) dias.
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Art.3ío. No caso de ausência temporária de qualquer Diretor, este poderá,
com base na pauta dos assuntos a ser tratado, manifestar seu voto por escritor, por
meio de carta ou fac-símile entregue ao Diretor Presidente, ou ainda, por correio
eletrônico, com prova de recebimento pelo Diretor Presidente.

Art. 32o. Ocorrendo vaga na Diretoria, compete ao Diretor Presidente indicar,
dentre os seus membros, um substituto que acumulará, interinamente, as funções
do substituído, perdurando a substituição interina até o provimento definitivo do
cargo a ser decidido pela primeira reunião do Conselho de Administraçáo gue se
realizar em ate 30 (trinta) dias depois de constatada a vacância, atuando o substituto
então eleito até o término do mandato da Diretoria.

Parágrafo Primeiro - Alem dos casos de renúncia, morte, interdição ou
impedimento, considerar-se-á vago o cardo do diretor que, notificado com prazo de
cinco (05) dias para que justifique a ausência, deixar de exercer suas funçôes pelo
prazo de 15 (quinze) dias, sem autorização do Conselho de Administração ou sem
estar licenciado.

Parágrafo Segundo - As reuniões da Diretoria poderão ser realizadas por
meio de teleconferência, videoconferência ou outros meios de comunicaçáo. Tal
participação será considerada presença pessoal em referida reuniáo. Nesse caso,
os membros da Diretoria que participarem remotamente da reunião da Diretoria
deverá expressar seus votos por meio de carta, fac-símile ou correio eletrônico.

Parágrafo Quarto - As deliberaçóes nas reuniôes da Diretoria serão tomadas
por maioria qualificada de votos dos presentes em cada reunião, ou que tenham
manifestado seu voto na forma prevista neste Estatuto.

Parágrafo Quinto - Os diretores ficam dispensados de prestar a caução
prevista em lei, devendo a sua investidura no cargo ser formalizada mediante
assinatura de termo lavrado e assinado no Livro de Atas de Reuniôes do Conselho
de Administraçáo.

capituro rv - DA REPRESENTAÇÃO DA SOCTEDADE

13

42

r;

À Elid* d.rtô ibclr-aro. 6ê lEprêÉ§ô, ficã sul.rto a .6P:@âÇao dê aE autên rclilaiL @. r.D.ctilq 9ódâtã,
lrró@ic seú rê.pe.ivo. .ódiqor d. wêlif icação-

tu

Parágrafo Terceiro - Ao Término da reunião, deverá ser lavrada ata, a qual
deverá ser assinada por todos os Diretores fisicamente presentes a reunião, e
posteriormente transcritâ no Livro de Registro de Atas da Diretoria, Os votos
proferidos por Diretores que participarem remotamente da reunião da Diretoria ou
que tenham se manifestado na forma do parágrafo í o deste artigo, deverão
igualmente constar no Livro de Registro de Atas da Diretoria, devendo a cópia da
carta, fac-símile ou mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo o voto do
Diretor, se juntada ao Livro logo após a transcrição da ata.
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Art. 33o. A Sociedade é representada ativa e passivamente, em juízo ou fora
dele, perante qualquer pessoa, natuÍal ou jurídica de direito público ou privado,
autoridade, oficio ou repartição, pelo Diretor Presidente.

Parágrafo Pimeiro - Pelo Diretor Presidente, nas assembleias gerais e nas
reuniÕes de quotistas de empresas em que a Sociedade seja ou venha a ser
acionista ou quotista, bem como nas alteraçÕes contratuais, nas eleições dos
administradores e nas alienaçÕes de participaçôes do capital social dessas
sociedades;

Parágrafo Segundo - Pelo Diretor Presidente nos atos ou operaçôes que
criem obrigaçÕes para a Sociedade ou que exonerem terceiros de obrigaçôes para
com ela, conforme previsto no acordo de acionistas.

Parágrafo Terceiro - A Sociedade poderá nomear procuradores nos atos ou
operaçÕes especificados nos respectivos instrumentos de mandato, observados os
limites e condiçôes neles contidos.

a)Os procuradores da Sociedade são constituídos por instrumento público ou
particular, sempre com poderes específicos, com menção expressa da Íinalidade
para a qual é outorgado e da proibição ou da faculdade de seu substabelecimento,
neste último caso com especiflcação dos poderes que possam ou dos que não
possam ser substabelecidos. O instrumento, que outorgue ao procurador poder para
agir isoladamente, que determine que o façam em conjunto com um diretor ou outro
procurador, é sempre firmado pelo Diretor Presidente;

b) Os mandatos judiciais valem, salvo revogação expressa, pelo tempo de
duração dos processos neles especiÍicados, até decisão final e irrecorrível.

AÍt. 34o. Fica terminantemente vedado a todos os membros da
Administraçáo; sejam conselheiros ou diretores acionistas ou não, o uso do nome da
Sociedade em negócios estranhos às suas atividades normais.

capiruto v - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 35o. A prestação de contas da Companhia observará

a) Os princípios contábeis geralmente aceitos e as Normas Brasileiras de
Contabilidade;

b) A realização de auditoria por auditores externos independentes.

Sêção 1 - DO CONSELHO FISCAL

Art 36. A sociedade poderá ter um Conselho Fiscal, que será composto por
três (três) e no máximo 6 (seis) membros, acionistas ou não, podendo ser
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