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assinar notas promissórias ou outros títulos de créditos correspondentes aoi
conúatos firmados; estabelecer cláusulas e condições; dar em cauçãq
duplicatas, notas promissórias e outros títulos de créditos; assinar contrato§
de retificações e ratificações dos contratos que celebrar; receber e dai
quitação; em suma, praticar todos os demais atos necessários; 4o)- presta-4

aval de títulos creditícios e contratos fiduciários junto a qualquer instituiçãd
financeira; prestar avais e/ou fianças em operações de créditos em gerall
pleiteadas e/ou efetuadas pela empresa outorgante, inclusive CCB, CCDj
CESSF, podendo assinar todos e quaisquer documentos decorrentes dd
operações de empréstimos, financiamentos, bem como figurar na condição dl
fiel depositário; fazer abertura de créditos e ouÍas de quaisquer natureza,i
assinando os respectivos títulos de créditos representativos dessas operações:i
concordar com os valores dos créditos a contratar, juros, comissões, prazosr
formas de pagamentos, prorrogações, entrega franco de pagamentoj
protestos, descontos e o que mais for necessiírio; estabelecer cláusúas d
condições; dar em caução duplicatas, notas promissórias e outros tÍtutos dq
créditos; assinar contratos de retificaçôes e ratifieações dos contratos qud
celebrar; receber e dar quitação e praticar todos os demais atos necessários;;

$ Contratar advogados, concedendo aos causídicos poderes para o foro en!
geral, com a cláusula "Ad-Judicia", inclusive os especiais do artigo 38 do
Código de Processo Civil, para onde se apresentar, em qualquer Juízo;
Instância ou Tribunal, propor contra quem de direito as ações competentes ê
defender a empresa nas conEáriâs, seguindo umas e outras até frnal decisão;
usando dos recursos legais e acompanhando-os; e mais os especiais
receber citação inicial, confessar, recoúecer a procedência do pedido

transigir, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, receber,
quitação e firmar compromisso; recorrer e interpor recursos e apelações e

quaisquer Juízo, Instância ou Tribunal, inclusive perante a Justiça

Justiça do Trabalho e Juizado Especial; conciliar, reconvlr
novamente; levantar quaisquer quantias depositadas em juizo; an'o
âpresentâr, juntar, retirar e desentraúar documentosl em sum4

Federal Justiça do Trabalho e Juizado Especial, nas

audiências; apresentar propostas; promover acordos; prestâr depoimentosi

declarações e informações; assinar termos, inclusive de acordos ou outroq

instrumentos de quaisquer nahlreza, com as cláusulas e condições que forenl

necessiirias ou entender convenientesl discordar ou concordar de cálculos e{

valores; arrolar provas; interpor recursos; transigir; assumir compromissos ei

obrigações; dar e receber quitação; em suma, praticar todos os demais atos

que se tomarem necessários; §! Representar a empr€sa outorgante perân te

as repaÍiçôes públicas federais, estaduars, munlclpal s e sua§ autarqulÍls;

especialmente junto ao INSS, FTNDO DE GARANTIA POR TEMPO D

SERVIÇO (FGTS), PREFEITURÀS MUNI
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Itodos os demais atos necessários; representar a empresa em
perante qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, inclusive
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TAMENTO DE TRANSITO EMPRESA
TELEGRAFOS EMPRESAS DE TELECOMI.JMCAÇOES FIXAS E
MOVEIS, DISTRITO SAMTÁRIO, MIMSTERIO DO TRABALHO,
JIINTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, JIINTA COMERCIAL,
SINDICATOS DE CLASSES, DELEGACIAS DE POLÍCIA, POLÍCIA
FEDERÂL, CORPO DE BOMBETROS, AGÊNCIA DE RENDAS
.ESTADUAIS e AGENCIÂS/DELEGACIAS DA RECEITA FEDERAL, as

iquais poderá dirigir requerimentos; prestar declarações; assinar termos de
,responsabilidade e de compromisso; apresentar e desenbanhar documentos;
rrequerer certidões negativas, alvarás e outros documentos; efetuar
ipagamento de impostos, taxas e multas; receber e dar quitaçâo; em suma,

,praticar todos os demais atos necessários; ?! Participar de conconências e

,licitações públicas, podendo retirar editais, apresentar propostas,
rcontra-propostas, fazer ofertas e lances de preços; subscrever terÍnos,
apresentar recursos e oposições, bem como assinaÍ contratos de quaisquer
natureza, com as cláusulas e condições que entender necessárias e

.convenientes; receber valores em diúeiro ou em cheques, que poderão

serem endossados para efeito de recebimento, dar quitação, emitindo os

necessários recibos; interpor e desistir de recursos em todas as fases

licitatórias; em suma, praticar todos os demais atos necessários; gL
,Arrematar bens em leilões públicos ou paniculares, podendo oferecer lances,
assinar termos de arrematação, receber os bens arrematados, efefuar
pagamentos em dinheiro ou em cheques, receber quitação e os documentos
relativos as arrematações; em suma, praticar todos os demais atos

necessários; lll): Comprar, vender, ceder, permutar, transferir ou por
qualquer forma e título, adquirir ou alienar bens imóveis, móveis, veículos,
terminais telefônicos, direitos, ações, semoventes e outros bens na República
Federativa do Brasil; ajustar preços, prazos e formas de pagamentos; pagar e

receber importâncias; receber e dar quitação; aceitar e transmitir posse,

domínio, ações, servidões, vantagens, obrigações e demais direitos; assinar

todo e qualquer documento que se fizer necessário, inclusive DLff -
Documento Unico de Transferência e Autorizâção para Transferência de

Veículo: podendo requerer e retirar o certificado de propriedade, prontúrios,
J,' via, cenidões negativas de furtos e quaisquer outros documentos que se

tomarem necessá,rios; obrigá-la e exigir responsabilidade pela evicção de

direito; descrever e caracterizar os bens; concordar com divisas,

confrontações e metragens; citar titulos de aquisição; aceitar declarações,

inclusive sob responsabilidade das sanções legais referente a inexislência de

ações reais ou pessoais reipersecutóriâs que possam afetar a posse e o
Úomínio dos bens; assinar mapas, guias e requerimentos; assumir I

compromissos e obrigações; aceitar, outorgar e assinar escrituras públicas ou

insúumentos particulares de quaisquer natureza, inclusive de cessão e

transfercncia de direilos, com as cláu§ulas e condiçoes que enten0er

necessarias e convenientes; fixar cláusulas penais; assinar notas promissórias

0
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e outros titulos de créditos e praticar todos os demais atos necessários ao hcl
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cumprimento do presente mandato, mesmo que aqui não expressos, mas
a finalidade acim4 inclusive substabclecer. Esta procuraçâo fica regis
no livro "Protocolo Geral" sob no 00258/2017, em data de 0l de março
2017. Realizada consulta à base de dados da Central Nacional
Indisponibilidade de Bens - CNIB, foi verificado que consta as segu

a@
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informaçôes: Data: 0110312017 14:55:00
ece3.fe76. ld14 .b27 c.l d2a.8f7 5.9c07.07a5.03ea.6cef

Íiz lavrar, subscrevi e dou fé. Custas 384,ó2 VR . CIANORTE,
de 2017. CRISTIANO ANDRE RODRIGUES, EVELYN

045

Hash
CPF/CGC

08680158000161 - Nome: BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA

lhe Íiz lavrar o presente insúumento,
conforme, o aceitou e assina, dispen
instrumentárias, conforme lhe faculta o

a sença de testemunhar
rmas da Corregedoria

Geral da Justiça deste Estado. Dou fé. Eu 2'Tabelião
0l de marçci
ALVES DÉ

QUEIR
dou fé.

' assina em públ e raso,

EM TES

RIGUES. NADA MAIS. Trasladada em seguida, conferi
fiz lavrar, subscrevo, data
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DÉcrMA sÉTtMA ALTERAçÃo GoNTR.ATUAL E coNsoLtDAçÃo
BIO RESíDUOS TRANSPORTES LTDÀ

NtRE 412.05882í8-1
CNPJ 08.680.í58/0001ú1

CRISTIANO ANDRE RODRIGUES, brasiteiro, empresário, casado sob o regime
de comunhão parcial de bens, nascido em 03102111977, portador da Carteira de
ldentidade RG 6.272.601-6 SESP/PR expedidâ em 15l07/i991, poúador da
Carteira Nacional de Habilitação sob no 02779161778 DETRAN/PR e inscrito no
CPF 047.412.599-07, residente e domiciliado à Rua Londrina, 359, Zona 04, CEp
87210-050 no município de Cianorte/PR; e EVELYN ALVES DE QUEIROZ
RODRIGUES, brasiÍeira, empresária, casada sob o regime de comunhão parcial
de bens, nascida em 08/0211982, portadora da Carteira de ldentidade RG
7.5ô1.036-0 SESP/PR expedida em 0410212014, portadora da Carteira Nacional
de Habilitação sob no 02554066980 DETRAN/PR, e inscrita no CPF 036.960.239-
06, residente e domiciliada à Rua Londrina, 359, Zma 04, CEP 87210{50 no
município de Cianorte/PR. Únicos sócios componentes da sociedade empresária
limitada quê gira sob o nome de BIO RESÍOUOS TRANSPORTES LTDA, com
sede na Avenida Goiás,431, 2o Andar, Salas 21 e22,Zona 01, CEP 87200-149,
Cianorte/PR, inscrita no CNPJ no 08-680.158/0001€1 ê registrada na Junta
Comercial do Paraná sob no 412.0588218-1 em 2810U20É7 e última alteração
contratual rêgistrada sob no 20160583080 em 2710112016, resolvem por este
inslrumento particular de alteraçáo contratual, alterar e consolidar sêu contato
social, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula 't': O sócio CRISTIANO ANDRE RODRIGUES acima qualificado, que

possui na sociedade totalmente integralizadas 594.000 (quinhentas e noventa e
quatro mil) quotias no valor de R$1,00 (um reâl) cada uma, períazendo

R$594.000,00 (quinhentos e noventa e quatro mil reais), integraliza neste ato,

transferindo da conta contábil Lucros Acumulados regisúado no Livro Diário

devidamente registrado, R$396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil reais),

divididos em 396.000 (trezentas e novênta e seis mil) cotas no valor de R$ 1 ,00

(um real) cada uma, totalizando R$990.000,00 (novecentos e noventa mil reais).

Cláusula 2': A sócia EVELYN ALVES DE QUEIROZ RODRIGUES, que possui

na sociedade totalmente integralizadas 6.000 (seis mil) quotas, no valor de

R$1,00 (um real), cada uma, perfazendo R$6.000,00 (seis mil reais), integraliza

neste ato, transferindo da conta contábil Lucros Acumulados registrado no Livro

.fi,h{rÀ co^lEtct r
oo PltÂNA

Llbêrtad ao$r.
SACAITÀRIÀ CERÀI,

coRrrtBÀ, 1{/03/2016
vrr. êrprêEat.c1l , p!. sow.b!

À ?rllatad6 dêâlê docrr!êDto, sê lryre..o. tica sülêito à coq)rovaçeo dê .uâ àutêrcid.dê aos rêtpêclivos pôltais.
IrÍolr.ldo ..ua r.lpêcllvos c6digo. d. v.liflcâção
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DÉcrrúA sÉTtMA ALTERAçÂo CoNTRATUAL E coNsoLtDÀçÃo
Blo RESíDUqS TRÂNSPORTES LTDA.

NtRE 4í2.05882í8-í
CNPJ 08.680.í58/000í6.1

Diário devidamente registrado, R$4.000,00 {quatro mil reais), diüdidos em 4.000
(quatro mil) cotas no valor de R$1,00 (um real) cada uma, totalizando
RS10.000,00 (dez mil reais).

Gláusula 3a: Em deconência da presente alteração, o capital social no valor de
R$1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido em 1.000.000 (um milhão) de
quotas de R$1,00 (um real) cada umâ, fica assim distribuídos entre os sócios(as).

sócros (AS) QUOTAS CAPITAL.R$
CRISTIANO ANDRE RODRIGUES 9S0.000,00

EVELYN ALVES DE QUEIROZ RODRIGUES í0.000 10.000,00

TOTAL 1.000.000 í.000.000,00

Gláusula 4'.: Fica eleito o foro da Comarca de Ciânorte/PR., para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Cláusula 54.: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato prímitivo,
que não colidirem com as disposi@es do presente instrumento.

Cláusula 6'.: Em virtude das altera@es crntrâtuais havidas, resolvem os sócios
CONSOLIDAR essas alterações, ficando o contrato social @m a seguinte
rêdação:

BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA
cNPJ 08.680.158/000í 61

coNsoLrDAçÃo CoNTRATUAL

v

,UNIA COHIiCUT
cro ÉÂÊaN,a

Ks.

À vât idade dêsra docuaêÃto, .€ lry!€.so, Étca iujalto à ccq)lovação dê auâ sutêacj.dadê Àoa Í.spêclivos Po!lal!.
InforD.ldo seu6 r€lpêclLvo! códigos ite v.rtftcação

990.000

N

CRISTIAIIO ANDRE RODRIGUES, brasileiro, empresário, casado sob o regime

de comunhão parcial de bens, nascido em 0310211977, portador da Carteira de

ldentidade RG 6.272.6016 SESP/PR expedida em 15/07i1991, portador da

Carteira Nacional de Habilitação sob no 02779161778 DETRANIPR e inscrito no

,rt ltrÀ coBBacrÀr. m EsrÀDo Do pÀIr.NÁ - saDE

cBRTlPIco o nrOISaRO sÁ !a/0312OL6 07r{9 soB x' 20160753007.
pRorocllo: 16075300? DE ],OlO3/20L6. C6DrgO DB VBirSrCÀçÃOr
PR16075!007, NIRB: a120588218I.
Bro REsiDvos rRlttsPoixlBa rJtDÀ

úlbêrEld Boqrua
sEcEE"ÁirÀ oaRÀ!

qrRrtlBÀ, 1{/03/2015
ffi. €d9r.€alÀclI.pr. gov. bt
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oÉcttul sÉnnl alrenlçÃo coNTRAruA,L E coNsoLtDAçÃo
Bto REsÍDuos TRANSpoRTES LTDÁ"

NIRE 4í2.05882í8-1
CNPJ 08.680.158/000161

CPF 007.412.599-07, residente e domiciliado à Rua Londrina, 359, Zona 04, CEp
87210{50 no município de Cianorte/PR; e EVELYN ALVES DE QUEIROZ
RODRIGUES, brasileira, empresária, casada sob o regime de comunhão parcial
de bens, nascida em 08/0?1982, portadora da Carteira de ldentidade RG
7.561.036-0 SESP/PR expedida efi 0410212014, poÍtadora da Carteira Nacionat
de Habilitação sob no 02554066980 DETRAN/PR, e inscrita no CPF 036.960.239-
06, residente e domiciliâda à Rua Londrina, 359, Zona 04, CEP 87210{50 no
município de Cianorte/PR, tem constituída entre si, uma sociedade empresária
limitada que gira sob o nome de BIO RESIDUOS TRAI{SPORTES LTDA, com
sede na Avenida Goiás, 43'1, 2o Andar, Salas 21 e22,Zona 0í, CEP 87200-149
no município de Cianorte/PR, inscrita no CNPJ no 08.680.158/000Í€1 e

registrada na Junta Comercial do Paraná sob no 4't2.0588218-1 em 28lO2l2OO7 e
última alteração contÍatual registrada sob no 20160583080 em 2710112016, regida
pelos artigos 1.052 a 1.087 da Lêi 10.406/2002, pelas demais exposiçóes legais

aplicáveis à espécie e pelas cláusulas seguintes:

Ctáusula 2': A sociedadê poderá a qualquer tempo, âbrir ou fechar filial ou outra

dependência, no país ou no exterior, mediantê alteração contratual assinâda por

todos os sócios.

CIáusuta 3': A sociedade iniciou suas atividades em 121O312007 e seu prazo de

duração é por tempo indeterminado.

Gláusula 4i: A sociedade tem por objeto a exploraçáo no ramo de: Prestação de

Serviços de Transporte e Coleta de Resíduos Domésticos e Urbanos e de

JrnrrÀ cot.EecrÀ! Do BsrÀ.Do Do pÀ&ÀrÁ - SEDE

ÀrNrA coüfrcl^r
00 PAIÀN^. 

-

qBiTIaICp O REOIAIBO B,Í1110312016 07:a9 tlOB L' 20160753007.
paqrtcor.: 15075300' DE lOlO3/20].6. CtDTGO DE VanrFrCÀçÍO:
PR160753007. rERE: {1205S82r81.
ato aasÍDgos rr.lttsPoRTEa l.tl iÀ

l"

Llbêrrâd Bog[r3
!!Eci.ErÁt!À GarLÀ!

coRrrraÀ, 1{/03/2015
rrr. q)r.!âtaclI, pr. Eov.b!

À v.ltdâdê at.áte dôcuD.ito, €ê fDprê.go, ficà suJêlto à c6oDrov.ção d€ sua autêâclaLadâ Eoá !€apáctivoE Eortai6.
Info-Eáldo sen, !êtpêctlvo! clfftgoê dê ?êriflcrçâo

rs.'>àÀr-
Cláusula í': A sociedade gira sob o nome empresarial de BIO RESÍDUOS

TRANSPORTES LTDA, com sua sede na Avenida Goiás,4ilt, 2o Andar, Salas

2'l e22,ZonaO1, CEP 87200-149 no município de Cianorte/PR e uma filial com

seu endereço sito a Rua Rui Barbosa, 1320, Sala 11, Cenlro, CEP 79004'441,

Campo Grande/MS devidamentê registrada na Junta Comercial do Mato Grosso

do Sul sob NIRE no 54900246442 em 11/04i2008 e inscrita no CNPJ

08,680.158/0003-23.

d
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DÉcrMA sÉrMA ALTERAçÃo GoNTRATUAL E coNSouDAçÃo
BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTOÀ

NIRE 4í2.0588218-1
CNPJ 08.680.158/000Í{1

Serviços de Saúde, TÍanspoÉe com Destinação Final Adequada, Recepção,
Tríagem de Resíduos Recicláveis e Transporte Rodoviário dê Cargas Secas
e Liquidas, Municipal, lntermunicipal s lnterestâdual.

Gláusula 5':O capital social é de R91.000.000,00 (Um milhão de Reais),
divididos em 1 .000.000 (Um milhão) quotas de capital no valor nominal de RS1,00
(um real) cada uma, subscritas e já integralizadas, em moeda @nente do paÍs,
pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

Cláusula 6a: A responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor de suas quotas,

mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social,
conforme dispõe o Art. '1.052 da Lei no 10.40612002.

Cláusula 78: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou úansferidas
a têrceiros sêm o consentimento do outro sócio, â quem fica assegurado, em

igualdade de condições e preçor o direito de preferência para a aquisição se
postas à venda, Íormalizando, se realizsda a cessão delas, a alteração conlratual
pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte dê

suâs quotâs deverá notificâr por escrito ao oufo sócio, discriminando a

quantidade de quotas postas à venda, o preço, fonna e ptazo de pagamento, para

que estes exerçam ou renunciem ao dirêito de preferência, o que deverão fazer

dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo

maior a critério do sócio aliênante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de

preferência, a cessão das quotas se Íará na proporção das quotras que então

possuÍrem. Deconido êsse pmzo sem que seja exercido o direito de preferência,

as quotas podêráo ser livremente transferidas.

!JNI^ CO^4ERC1^r.
DO PARÂl'l^.-

.rumÀ çoxERcrÀr. Do astÀDo Do pÀRÀNÁ - SBDE

CARTIPICO O aEGlSIr.O gX 1l/03/2OL6 0?:{9 aOB X' 2016075300?.
9BO!ICO!O! 160?53007 DE LOIO3/2OL6. CóDrCO Da VEarArCÀçÃO:
P8160753007. §IRB: 41205892181.
aro a86lDgoa tRÀIaPoBras IJÍDÀ

úibcrlad Bosn .
ABCIT!ÀRIÀ GEI,À'.

cuarrrBÀ, 1{/03/2016
,w..q)Eê!afacll. pr. gov. br

SóCIOS OUOTAS VALOR l/ol
CRISTIANO ANDRÊ RODRIGUES 990.000 990.000,00 99 00
EVELYN ALVES DE QUEIROZ RODRIGUES 10.000 10.000,00 I,00

1.000.000 1.000.000,00 100,00

À v.liatâalê dlrEê docrE ato, rê lq)r6.áo, llca .uJêi.to à coaprowàção dê Bu. rutencidâalê aoa rê.Pêcllwos Po!!ai6
IafoEânilo sêus rêsD€ctlvos c6digo! dê w€rj.llcaçao

DE-
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fl

TOTAL
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DÉC]MA sÉTtMA ALTERAçÃo CoNTRATUAL E coNSoLlDAçÃo
BIO RESIDUOS TRÀNSPORTES LTDA.

NIRE 412,05882í8-,'
CNPJ 08.680.158/000{61

Cláusula 8': A administração da sociedade caberá aos sócios CRISTIANO
ANDRE RODRIGUES e EVELYN ÂLVES DE OUEIROZ RODRIGUES, com os
poderês ê atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade,
representá-la ativa e passivamente, judicial e êxtra judicialmente, pêrânte a
órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral,
bem como praücar todos os demais atos necessários à consecuçâo dos objetivos
ou à deÍesa dos intêresses e direitos da sociedade, autorizando o uso do nome
em presarial isoladamente.

PaÉgrafo primeiro: É vedado o uso do nome empresarial em atividades
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer
dos quoüstas ou de terceiros, bem como onêrar ou alienar bens imóvêis da
sociedade, sem autorizaÇão do outro sócio.

Parágrafo segundo: Facutta-se ao(s) administrador(es), atuando
individualmente, constituir, em nome da sociedade, procuradorês por período

determinado, devendo o instrumento de mandato especiÍicar os alos e operações
a serem praticados.

Gláusula 9': Os sócios poderão de comum acordo, Íixar uma retirada mensal, a
titulo de "prôlabore', observadas as disFsições regulamentares pêrtinentes.

Gláusula 10": Ao término de cadâ exercÍcio social, em 31 de dezembro, os

administradores prestaÉo contâs justiÍicadas de sua administração, procedendo à

elaboraÉo do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado

econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou
perdas apurados.

Parágrafo único: A sociedade poderá levantâr balanços ou balan@tes

patrimoniais em períodos inÍeriores há um ano, e o lucro apurado nessas

demonstrações intermediárias, poderão ser distribuídos mensalmente aos sócios

quotistas, a título de Antêcipâçáo de Lucros. Proporcionalmentê às quotas de

capital social, conÍorme estabelece o Art. 1.059 da Lei no 10.406n002.

iTINTÀ COIIERC!À! DO BSTÀDO DO PÀAÀIÁ - SEDE

.Í..tNr^ coÀ{Rct^I
DO aAIÂNÂ-

qERTIEIC! o B.EOI§IRO s !l/03/2oL6 0?.{9 aoB a' 20160753007.
pRorgclLo: 160?5300? Da 7O/O1.2OL6. C{DTCO DE VERTETCÀçÃO:
1R160?53007. rIRE: {1205882181.
Bro aasÍDgos rRÀrsPoarEa ltDÀ

N-

t

Llbêrtâd Bognra
sEcREÁrrÀ caRÀ!

qrBrrrBÀ, 1rl03/2016

'rI. êq)r.sa!âctl.pr - sov. b!

qü*o

À valtdlde d.!tê docur.rto, !e i-laDresso, lica Euleito à coq)rovâção dê su. âut6rcLdâ4. no. r.69.ctiwor Portai6
IulorEâDdo !êus respectr.vo. códigos d! w€llÍlcáçto
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DÉcrMA sÉTffiA ALTERÀçÃo coNTR.ATuÂL E coNsoltDAçÃo
Blo RESíDUOS TRANSPORTES LTDA

N|RE 4í2,05882í8-1
CNPJ 08.680.158/000í-61

Cláusula 1'lt3 Nos quâAo mesês seguintes ao término do exercício social, os
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradol€s quando for o
caso.

Cláusula í2â: Falecendo ou interditado qualquêr sócio, a sociedade continuaÉ
suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possÍvel ou
inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus
haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade,
à dâta da resolução, veriÍicada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outms casos em que
a sociedade se resolva em relaçâo a seu sócio.

Cláusula 13": Os Administradores declaram, sob as pênas da lêi, que não êstaio
impedidos de exercerem â adminiskação da sociedade, por lei especial, ou em
virtude de condenaÉo criminal, ou por se encontrar sob os efêitos dela, a pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a €rgos públicos, ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a
e@nomia popular, contra o sistema financeiro nacional, contm as normas de
defesa da concorÍência, contra as relações de consumo, fé publica ou a
propriedade.

Cláusula 14â: Fica eleito o foro de CIANORTE para o exercÍcio e o cumprimento

dos direitos e obrigaçôes resultantes deste contrato.

E, por eslarem assim justo e contratados, lavram, datam e assinam o prêsente

instrumento, em via única, obrigando-se fielmente poÍ si e §eus hêrdeiros a

cumpri-lo em todos os seus termos.

Cianorte 01 de fevereiro de 2016

JrrlarÀ coüBacrÀ! Do a6TÀDo Do plrÀNÁ - 6aDa

JUl\IrA COÍ\af rcl^f
oo P^n N./\

cEtÍrarc! o ator§Iao 4 La/03lzol6 07:{9 soa x' 20160753007.
pRolocoLo: 160?53007 Da LOI03/2OL€. C6DIGO DB VERrrrCÀçÃO!
PR160?53007. maa! 41205882181.
aro EsÍDuoa rmNsPoarEs LrDÀ

Llbêltad Bogut
sacaETÁarÀ cEaÀr,qrartrBÀ, rrll03/2015

rw. êq)r.ââÍ{cil. p!.Eov. br

t

&**9"
À vâIld.dê dest. docuEeuro, s. iEprêâso, fica ÊuJêito à c(d9rovâção dê suâ aul.Ãcidôdê nos !ã.Pêcu.vos Portaia.

IEtoÍuà.rdo sé.ua r.lpectlvos códigog dê vêltÉÍcàçáo
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OÉCIMA sff MA ÂLTERAçÃo CoNTRATUAL E coNsoLIDAçÃo
BIO RESÍDUOS TRANSPORTES LTDA"

N|RE 4í2.05882í8-1
CNPJ 08.680.í58/000161

CRISTI RODRIGUES

DE RODRIGUES

JTIT'.TÀ COTIERCIà]. lIO ESTÀDO DO PÀTÀNÁ . SADA

cEÊllllcro o Rlclatm 84 ll/03/2016 07.t19 soB ll' 20160?53007.
PRCL!COr,o: 16075!007 DB 70/03/2016, C{DrGO Dr vaRIFrC-ÀçIO!
PR160753007, NIRE! 41205882181.
aro RBaturos tRÀ!8PoRfEg r.rDÀ

t..

--v-=IIYII
I iuNtA coÀlERctlr I

I oo ermxe i Í.ibeltâd Boqus
glcnETÍr.IÀ oitrÀr

cIIRrrrÀÀ, 1{/03/2016
ffi ..q)rês.fâêiI-pr.Eov.b!

À vâIlalade dêste aiocrrunto, !. i.q)!êsso, fica rulêito à c6q,ro?àção dê lur aul.rcial,ialê Eo. rêapêctl?ot PorEâi!.
Inloaââdo 6êu6 rêspêclivoE c&igoÉ dê v.riflcâção
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BioAccessô
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coleta e destinação final de resíduos

ANEXO V

oecunaçÃo DE pLENo ATENDTMENTo Aos REeutstros DE HABILTTAçÃo

Pregáo Presencial No 2412017

Prezados Senhores.'

A empresa BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA, inscrito no CNPJ no

08.680.158/0001-6'l por intermédio de seu representante legal o Sr. MARCELO

GONÇALVES DIAS, portador da RG no 7.731.932-8 e do CPF n" 037.950.069-88,

declara que " Atende Plenamente" aos requisitos de Habilitaçáo, conforme exigido

pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei Federal no 10.520, de '17 de julho de 2002.

Cianorte-Pr, 09 de Junho de 2017 .

IO RESIDUOS TRANSPO
CNPJ: 08.680. 1 58/0001-61
Marcelo Gonçalves Dias
Gerente
CPF: 037.950.069-88
RG: 7.731.932-8 SSP-PR.

troe.oao. t 5a/ooo1-67
BIO RESIDUG IBANSPOEIES

I.IIDÀ

AVIÍ.IIDA @ú5, 431 - 2.o ANDAR

sAl s 21 E 22 - ZONÂ 01

| 8720o-14e - cleruonrE - PlJ

o
,'\

CTANORTE / PR Av.G*b,43t,tu'2t e2z zono t -cÍP 8720o!4s aa36?l-1829sac@bioaccess.com.br

www.bioaccess.com.br
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Município de Nova Santa Bárbara

Pre gão Presencial 2412017

PROPOSTA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS / SERVTÇOS

)

Em ail: rÍlarcglo@bioaryüiental,combr

Telefone: (44)3631-1829 Fax:

)

CIPJ: 08.680.158/0001-61 Fornocodor: BORESDTJOSIRANSPORIESLIDA

EndEreço: AVENIDA GOTAS 431 SAIÁS 21 E22 -ZOM 0'l - CANORTSFR - CEP87200-149

lnscrlçáo Étadual: bento Contador: MAN CÁRLOS DA SILVA

Co lulâr: ('t4)99979-7434

Tolefone contador: (44)3025J1 444

Reprêsêntante: iIARcELo Got'lÇALVES BAS cPF: 037.950.069-88

Brdêroço rêpÍEsentante: RtA SOROCABA 3í9 - ZOt.lA 03 - CAI.IORIEPR - C8P87209-042

Em ail reprosêntants: rnarcelo@bioarbiental.com.br

Banco: '1 - BB Agêncla: 618-1 - CANORIE - CAI{ORTSFR

RG: 7.731.932-8

Conta: '115000-6

TeleÍone reprosentante: (44)363't-1829

Data de abortura:

l{o ltom DoscÍlçáo do Píoduto / SoÍvl9o Cltde. Unld. PÍêço ÍlbrlÍno ÍUb.c. t odslo PÍoço UnltlÍlo Proço Íotat
OOI Colêta, transportê, lrâtâmênto 6 dostineÇáo íinâids rê6lduo3 12,00

pôrtêncontes âo grupo A (r6siduo3 lníôclântcs), grupo B (rêsiduos contondo substânciâB
quÍmicâs) e grupo E (rasiduos pêrfuÍscortenles) Â colcta dêvêrá 8ar faitá nÉ Sêcrôle â

Municipâl dê Seúdc. cito à Rua Ântónio Joaquim Rodrigucs, S/N, Nova Saniâ Bárbârâ - PR. â
cads 15 diás, ôm die e s6r deleÍminado pêlâ contrelenlc, 03 ,esiduo3 colclados dêvâráo êstâr
acondicionâdos d6ntío dê bombooar dc poliêtileno d6 âlla dênsidadc, Íom6cids. p€lâ

conlaâtede, id6ntifacsda§ com o! dádo8 dâ unidâdo gêradora, sando ar m.rmâ§ lacrâdás ô
posades no âto da colgta.

Valirade da proposta: 60 dias

Prazo de êntrega: 2 dias

MESE I 668,33 Bio Âccess Sêrv iço 1.600,00 19.200,00

s <4)

PREÇO ÍOT L DO LOTE : ,i9.200,00

TOÍA- DAPROPOSTÂ: í9.200,00

[Lt I . Ll7

il
BO RESDT'OS IRAI€PORIES L

CI\PJ: 08.680. 1 58/0001 -ô'l

tros.oso.t 5a/ooo1-67
BIO RESIDUOS IBANS"ORIES

UTDA.

rvrutol coús, 431 - 2'o ANDAR

SAI-AS 2l E 22 - zoNA or

l87200-r4e - CIANoRTE - PIJ

(n
c:

..Frropo6L. v€í3& 1i41 0i6201716426

001 Lotê 001

(fr,
á^ I
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ENVELOPE No 0í - PROPOSTA DE PREçOS
BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 08.680.í58/000í -6í
AV. GOIAS, No 43í - SALAS 21 E22 - ZONA 0í
cEP 87200-149 - CIANORTE - PR
TELEFONE: (44) 363í-1829 - (4{} 99979-7434
E-MAIL: marcelo@bioambiental.com.br
pnecÃo pRESENctAL N" 24t2017

{

ôQMAOA DE PREÇO N

ry

E

.peI' &Â8&arAtuil 0E ltoA SÊrEggpo
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2017-G6

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SecretaÍia da Receita FedeÍal do Brasil
Procuradoriacetal da Fazenda Nacional

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

Nome: BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 08.680.158/0001{1

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrâr e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurâdas, é certiÍicado quê:

í. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei ns 5.172, de 25 de oúubro de 1966 -
Codigo Tribúário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificaçáo da regularidade Íiscal; e

Conforme disposto nos aÍts. 205 e 2m do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidáo é válida para o estabelêcimento matriz e suas filiais e, no caso de entê federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraçáo direta a ele vinculados. Refere6e à situaçáo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais pÍevistas

nas alíneas 'a' a'd' do paÉgrafo único do art. 'tt da Lei nq 8.2t2, de 24 de julho de 199't.

A &eitaçao desta cedidão está condicionada à veÍificação de sua aúenticidade na lntemet, nos

endereços <http:/ ww.receita.faz enda.gov.br> ou <http://www.pgtfn.fazenda.gov bÊ.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN tP 1,751, de 0iJ1012014
Emitida '.47 dia 06/06/2017 <hora e data de BrasÍlia>
Válida 1A2U7
Codigo controle certidão: D885.1396.844D.9154
Qualquer emênda invalidará este documento.

7

2. constam nos sistemas da Procuradoria4eral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em
Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com êmbargos da Fazenda Pública êm processos de
execuçáo fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
ceÍtiÍicagão da regularidade fiscal.

033
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,ffi^
Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

03(

Gertidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 016281253-12

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 08.680.158/000'l -6'l
Nome: BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA
Estabelecimento baixado ou paralisado no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, veriÍlcando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identiÍicado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a debitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida ornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser conÍirmada via lnternet
www.fazenda.pr.gov.br

07t09t2017 -

E atu tb ttut,fxPú.,.á íw417lltulr)
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cErÍRo ctvlco, 10c
FürêrFax: .14-36ÍS:X,0 - wt clgnoÍE.pr.gp1r.DÍ

Cert.idão Positiva com efeito Negativa de Débitos n' 9422/201'1

NOME CONTRIBUÍNTE: BIO RESIDUOS TRÀNSPORTES LTDÀ
CPF/CNPJ- :08.680.158,/OOO1-61
REOI'EREMTE
FINÀLIDÀDE

Marcelo conÇalves D j.as
LicitaÇão
GOIÀSENDEREÇO

COMPLEMENTO. -. . . .:2o NIIDÀR SÀÍ,ÀS 21 E

Fica ressalvado o dixêito da fazenda
posteriormente constatados, mesmo referentes
coÍnpreendido.

municipal de cobrar débitos
ao período nest.a certidão

rto: 431

: ZONÀ 01
: CIANORTE

CEP.87200149
UF: PR

CERTIFICÀMOS que até a presente data (NÃO CONSTA)débito Eribut.ário
vencidos relativo ao * r TCONrRIBUINIE* * * acima descriEo onde:

Existem débitoB a vencer de RS 1L08,96

A aceitação desta cert.idão está condicionada à vêrificação de sua
aulenticidade na Internet, no endereço <hlEp : //www- cianorte.pr. gov.br/>.

Certidão se na Lei Municipal n" 3436/10 de 24/03/L0.
EmiEida em
váIida até 3 s a data de emisEão desEa.
código de autent cidade da cert.idão : 358499584358499

Cercidão emit j.da gratuitamente ,

ÀTENÇÃO: QUÀLQUER RASI'RÀ OU EMENDÀ INVÀIIDÀRÁ ESTE DOCI]MENTO.

1
a

a

r/06/ 20'J.1.
aa

da com

BÀIRRO.
CIDÀDE .

I



2017-eG ftq§l 
^,/ww.si&e.c.rxa.go\,.brlEmpesa/CríCríFg€CFSlmpÍimirPapd.asp.ryARPess@Maüiz=14382944&VARP€ssoeí{3829|4&VARUÊPR&VA.

@il@
0-cs

CÃ'xá.
CÂIXÂ ÊCOI{ôMICÂ FEDERÀL

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08680rs8/ooo1-61
RAZãO SOCiAI! BIO RESIDUOS TRÁNSPORTES LTDA EPP

Nome Fantasia:BIo AccEss
Endereço: AV GOIAS 431 AND 2 SL 21 22 / zoNA Ot / CIANORTE / PR/ 87200-

149

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 Serviço - FGTS.

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

Validade: OI/O6/2OL7 o17

Certificação Número: 2O 05283203830907

Informação obtida em O6|O6/20L7, às 19:21:28.

A utillzação deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da caixa:
www.caixa.gov.br

lltp§://www.si&Ê.caixa.gqv-bÍ/EmpÍesdCúCrÍFgECFSlmpíimirPapd.6pruARPess@MatÍiz='í,{382941&VARPessF'1438?9!IEVAR 1t1

I
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral
Contribuintê,

Confira os dados dê ldenüficaÉo da Pessoa Juridice e, se houver qualquêr divergência, providencie junto à
RFB a sua atualizaÉo cadastral.

Aprovado pela lnstruÉo Normativa RFB n" 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 0'l/06/2017 às 19:17:4'l (data e hora de Brasília). Página: 1/1 )

t REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NúMERo oE rNScRçÁo
08.680.í58/()001Sí
uÂTRlz

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÂO
CADASTRAL

DATA DE ABERÍURÀ
28tOA2007

NOME EMPRESARIAL
BIO RESIOUOS TRANSPORÍES LÍDA

TIÍULO @ ESÍÂBELECIMENTO (NOME DE FAMIASIA)

Bto AccEss

cóDGo E DESCRTÇÀO DA aTruoaoE EcoNôMlGq pRrNclpat

38,12-2.{10 . Coleta de Írsíduos psrigoso3

CooGO E OÊSCRIÇÀO OAS ATIMoADES ECONÔMIC"AS SECUNOÁRIAS

3E,11{{r0 - Coletâ de Íosíduos não-pêrlgosog
49.30.2{l . frântport rodoviário de carga, sxceto produtos pe,lgosos e mudançâ4, municipâl
,19.30.2{2 . Tranrporto ,odovlário de carg& excêto produtos psrlgosot I mudança3, inteEnunlclpal, intotr3tadual o
intêmacional
i+9.30-2{3 - Tranlporto rodoviário do produtos perigosos
38.21.í{0 . TBtâmqÍÉo o di3posição ds rssíduos não-pedgoso!

cóorco E oEscRrÇÁo oa NÁÍuREzÂ JURioca
206-2 . Socledado EmprosáÍla Limltada

LOGRAOOURO

AV GOIAS
NÚMERO

131
COMPLEMENTO
2 ANDAR SÁLAS 2í 22

CEP

87.200-149
aAtRRO/DISÍRtÍO
zoNA 0í

MUNtciPro
CIANORTE

€ND€REço ELEÍRôNrco
ARCELO@BIOAMBtENTAL.COU.BR

ÍETÊFONE
(,.,1) 363í-.r8291 3629-9668

ENÍE FEDERAÍIVO (ÉFR)

/sFuaÇÀo CàDASTRAL

lAlÍva l

ry ruÀaÁo cADÀsrRAL

DAÍÂ DA SIÍUÂçÃO CÀDÀSTRÂL

2an2J2007

srÍuaÇÀo EsPEcra! DATÀ DÂ SITUAÇÃO ESPECIÀL

PR

@ Copyright Receita Federal do Brasil - 0l/0612017
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PODER .}UDICIÀRIO
JUSTI ÇÀ DO TRABÀLHO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀ3ÀLHISTÀS

Nome: BIO RESIDUOS TRÀNSPORTES LTDA
(MÀTRrZ E Frr,rArS) cNp,J: 08.680. Ls8lOOO1-61,

Certidão n' : L23095?58/ZOLT
Expediçã
VaI idade
de sua e

o: 1 às 10:55:13
l-80 (cento e oitenta) dias, cont.ados da data

cerEifica- se que Bro REsrDIros rRÀNgpoRTBs r,TDÀ
(MÀTRrz E FILIÀIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n"

0I . 5 8 0 . 15I / 0 o 0 1 - 61 , NÃo CONSTÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhist.as.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lej. n' 72.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n" 1-470/201L do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
os dados const.ant.es desta CerE.idão são de re sponsabi 1i dade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados aLê 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relaÇão
a todos os seus estabelec imentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
InEerneE (http: / /www. tsE.. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

rNFORlrÀçÃO TUPORTÀIüTE

Do Banco Nacional de Devedores TrabalhisEas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurÍdicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
esEabelecidas em senEença condena!ória transitada em julgado ou em

acordos judiciais Erabalhistas, inclusive no concernenEe aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimêntos deE.erminados em 1ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério PúbIico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia,

()
\

a

o/07/20a7

túv:das ê sugeetôes: .nCEqtst. j!:s.b:
&*'-S
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BioAccessô

coleta e destinação final de resíduos

DEcLARAçÃo euANTo Ao cuMpRritENTo As NoRMAS RELATIvAS Ao
TRABALHO DO MENOR (ART. 70, tNC. XXXilt DA CF)

Prezados Senhores:

A empresa BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA inscrita no CNPJ sob no

08.680. í 58/000'1-6í , por intermédio de seu representante legal o Sr. MARCELO

GONÇALVES DIAS portador da Carteira de ldentidade no 7.731.932-8 e do CPF no

037.950.069-88, DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei

Federal no 8.666, de 2'l de junho de 'í993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de

outubro de 1999, que nâo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,

pêrigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega

menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Cianorte-Pr, 09 de Junho de 2017 .

ú/
BIO RESIDUOS TRANSPO
CNPJ: 08.680. 1 58/0001-61
Marcelo Gonçalves Dias
Gerente
CPF: 037.950.069-88
RG: 7.731.932-8 SSP-PR.

t^
DA

S*<v

sac@bioaccess.com.br

www.bioaccess.com.br

CTANORIE / PR Av.ffi,43t,sd62t e22 zono t'cÍPI Bc aa363l-1829

ANEXO VI

Pregão Presencial No 2412017

/

,r!rg*,
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coleta e destinação final de resíduos

ANEXO VII

DECLARAÇÃo DE TDoNEtDADE

Pregão Presencial No 2412017

A empresa BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA estabelecida na Avenida Goiás, no

43í - Salas 21 e 22, Zona 01, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, inscrita no

CNPJ sob no 08.680.158/0001-61, Declara, sob pena da lei, que na qualidade de

preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão PÍesencial No

2412017 , instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara, que não fomos declarados

inidôneos para licitar ou contratar com o poder publico, em qualquer de suas esferas.

c

Por ser expressáo da verdade, firmamos o presente.

Cianorte-Pr, 09 de Junho de 2017.

IO RESIDUOS TRAN
CNPJ: 08.680. 1 58/0001 -61
Marcelo Gonçalves Dias
Gerente
CPF: 037.950.069-88
RG: 7.731.932-8 SSP-PR.

)

troa.oeo. t sa/ooo1-6i1
BIO RESIDI'OS IRANSPOFÍIES

UIDÀ

lvrnloa coús, 431 - 2'o ÂNDAR

sAL^s 21 E 22 - ZONA 01

| 87200-149 - CIANoRTE - PIJ
I

www.bioaccess.com.br
CTANORIE / PR Av.Gin, $ t,% 2t e 22. zotlo t - cEP 87. u3631-1829

.ArUA í

sac@bioaccess.com.br
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coleta e destinação final de resíduos

ANEXO Vilr

DECLARAçÃo DE FATos tMPEDrflvos

Pregão Presencial N" 2412017

A empresa BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA estabelecida na Avenida Goiás, no

43í - Salas 2'l e 22, Zona 01, na Cidade de Cianorte, estado do Paraná, inscrita no

CNPJ sob no 08.680.158/0001-61, Declara, na qualidade de PROPONENTE da

Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Nova Santa Báóara, na modalidade

Pregão Presencial No24 12017, sob as penalidades legais, que não ocorreu fato

superveniente impeditivo de habilitar-nos para a presente licitação.

Cianorte-Pr, 09 de Junho de 2017 .

O RESIDUOS TRANS
PJ: 08.680.158/000 1-6í

Marcelo Gonçalves Dias
Gerente
CPF: 037.950.069-88
RG: 7.731.932-8 SSP-PR.

foa.oao.1 58/ooc1-61 '

BIO RESIDÜOS TBANSPOPTES
T. DA.

ÀvENIDA 661i5' a3l ' z'o ÂNDAP

'ALÂS 
21 5 22 - leNr 0l

I 87ZOo-149 -
(--

ANOÊ,TÉ - F
1J

www.bioaccess.com.br

CTANORIE / PR Aukiil,,43t,%2t e22, zono t -cEP8 t+ç 4a3631-1829

,0t r

XsF*

sac@bioaccess.com.br
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O RESIDUOS TRANSPOR
PJ: 08.680. 1 58/0001 -61

Marcelo Gonçalves Dias
Gerente
CPF: 037.950.069-88
RG: 7.731.932-8 SSP-PR

troa.oso.t sa/ooo1-oT
BlO BESIDUO§ IBA}ISPORIES

LIDA"

t F-- 093

Xo*.ü+

AVENIDA GOIÂS. 431 - 2.o ANDAR.

'lJ
SALAS 21 E 22 - zoNA 01

CIA NORTE

coleta e destinação final de resíduos

ANEXO X

DECLARAÇÃo DE NÃo PARENTESCo

Pregão Presencial No 24120í 7

A empresa BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o no

08.680.í 58/0001-61, por intermédio de seu representante legal o Sr. MARCELO

GONÇALVES DIAS, portador da Carteira de ldentidade no 7.731.932-8 e do CPF no

037.950.069-88 DECLARA, para efeito de participaçáo no processo licitatório Pregão

Presencial No 2412017 , da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, que não

mantém em seu quadro societário ou emprega cônjuges, companheiros ou parentes

em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores, quer sejam

de cargo em confiança ou estatutário, de direçáo e de assessoramento, de membros

ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças, Compras e Licitaçôes do

Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Cianorte-Pr, 09 de Junho de 20'17 .

lj720o-14e

www.bioaccess.com.br
CTANORIE/PR Auffi,43t. 2t e22.zooo t -cÍP rc, aa363l-1829

\

A
tAt .9, U

sac@bioaccess.com.br



Gr,lAP'/ÍU J rcrr,ao tryrt\../ Dórlllxl
Inaltü,to Altbhnld do P.r.há

O&rb.L d. CoiroL d. t .rE a 
^nà.ár§

16tr2nu7

O lnsti&b AmU€fltel do Paraná - lAP. coín basê na legisbção ambiêdal e domâis noímas pêÍtinoniês, e tando am vista o
contido no sxpêdion!ê pÍotocolado soà o no 134822591, erpêde a píesente Ucança do OperaÉo â:

BIO RESIOUOS TRANSPORTES LTDA

Re25o Soctat - PÉsôa Jlddh. ,/

- P6so. Jurílica / C,P.F. - P€s.oa Fkicac.G.c.
08680158000161

fE{Í(5 EírúrJ - PBss .àííÍcs / R"G. - Ps+!o. Fhka
9039746724

EndeÍeço

AVENTDA GoÁs,481

ÉmFcondimaírto

BIg RESIDUOS ÍRANSPORTES LTDA

ZONA 1 872000@

Muniddo

Cianorte

corETA E TRANSPoRTE oE RESIDUoS DE SAúDE E |NDUSTR|AL oLASSE I E lt

Tço dê oripíoondimeõtdaliüdâda

Municip6

Cia.orle

\. §*yrCoeo HÍdrho do Entoríro Baaiâ Hirrcgáfico

. §)!?ülâ dêlt lcart dôv3íi !c' ÊÀaa.da no Drariôoíld.l do Êíeââ.nhrBl d. 9.árÉ6dcd{àolocd dr É01drâ1.,to p.so fiáÚrto.,ê

no.E ü ó. R-.lt-COMríÀ rl úlla
. Êí. úCE'aç^ D€ *ÊRlçlO brl a rüd. drú |trÍddrd1 àt! ô. r, rruraÉo r ..úara - üP ton rÜot*ri olÜnr Ô

r2O (6.í15. úÊl rh.
. fud!$r..4...9õi. orr.rF.ô- rE Frt... ô !iúI5 cr EEn* tÍúda rg LÚr*!a. atíaaôaaor 4aaú. tp tn ,Ír.lÉn§ lt tlo

6.. Ldl.& lab t^P.

. Ed.UCEIç OE oPEfiÂ,çS l,.\i.l -rú* ri to.J yltfiÍd

Oêslinô do Er€oto do

30

A presenle Licençâ ds Operaçâo fui emiti,Ja dê acordo com o que estabelece a Resolução CONÂ|úA no 237/í997 o da
Re§oluÉo CÉM/i n. 06512000 da CEMA - CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIÊNTE aúortsa tuncionamento
propÍiamente dila do emprô€ndimento e awidâdê, dswndo s€I obsêwado rEorosâmeí s, ê o Í€sp€divo Plano de
àonirole ambiental apBs'entaoo peta 

'9queronl6 
o apÍovado por 6sio lAP, mmponôrde & processo adínlni§lretfuo obieto

da prêsentê Licença dê OpêraÉo.

1 - Dêverá seÍ execulado o contido no Plâno do ContÍols AÍnbi{rntal - rcA s Plano do G€Íenciamonto dâ Reslduo6 dos

Têcírica 07t226ART§ - AnotaÉo ds Responsabilidade
com Íegistro no GRBio n' 50711/07-D,

analisados IAPeste são deSaúdede uslíialnd PGRS§ por queaprêsenlado§Sêwiçs
eÍmoT deconformeêlaboredor dêCeÍtidãodo doe Rosponsâbilidadepmfissionãlresponsabilidad6 emprsondedoÍ

5 CÍistiano1 5l1 07E -2260t1 doNosT Biólogoecntcâ e
odsu eem pÍoc€dimêntoque parlo nlagrantêcaçáoapliR«,ígues

estar devidamêntede desaú lndustriale deverá aprovadode deGerenciamento dosResíduosô Plano Serviços
Sanitária rclpro;

lipo
ambiental

COLETA
mediante

Mundovigilância
euos ade residdeno aÍmazenamentoFicaJ- a do banacâo qualquêrtemporárioproibida uülização

licênciamentono rêfêridoesta estanaobombonas. pors praüca prevista
IAPPorlariâ noa IBAMA a5t201no e24- atêndeÍDeverá no ber NôrmatiYacouque lnslrução

SPOTRAN âtéRTE oaLiEsta Ambientâl dê5 aPerlascença Op€raÉo permite
êsxigÍvelãstodas ser foitasÍesiduosdos devendo completacoletados operaçõês

dasofreÍÍorm os Íosíduosdedevidamente possamque€quipados PA.A transpoÍte
veiculos

finâl

033

§êc.ataÍla do Êatst o do fab
AÍbi.Íta a R.cr.r.ro. Hidrlcoa

EíldErço

AVENIDA GoIAs,43í

.,
Cbr+§,

)

&6
lmpressa: íU12f201 5 11:32:4

6rdt

Licença do Operagão
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SrcÍaLÍü do Eatado do fefo
Àrbianta a Racu.loa Híd coa

Gr'IAP',r-íL/ I rlalnmlarror.\--l Do ratrrd
lnalltrrto 

^mbiantal 
do Parená

Oirlt .i. d. Co.úd. .L Rãrr.ú 
^túUttài.

LlceDça ds Opordo
*.6---\

vtlullrolztalt,/
precorok{aráí

de coleta e doslínação dsvêrfo seÍ eflcaminhados a este IAP somestralmente:
7 - Larrôg€ín e higiênização 6as bofltbonas ê orrúos r€dpintes esláo teíminanterÍlenla Fdt idas d€ §€.êfit 6las nas
instâlagô€s da êmprêsa, dawrdo a eínpÍBsa rêcobêr G rsciÍ*sntes rá ht]ftrnizâdos p€üámoíü6 p€ta €ínpí@
destiftatáÍia rêceptora dos r6slúrG:
I - A hvageín ê hbienizaçáo inteÍna dos vêÍ(:ios não podêÉ aerleita êm goslos dê lsvagôm comun§. $rândo
avêntualmente contâminados, dêyBÍido sôr Íeito nag sínPtrêsas rêeeptofas dos 1e3lúr06;
I - Esta Licença Ambíentâl dê OpêraÉo não p€rmite o tÍansbordo ou armazenageír doa Í€6íduos cdebdos, devendo os
mêsmoa seram deslinâdos dirêtamglle pdo volcu&, colator até a empíêse reoegtoÉ, â qual dswrâ êsteí d€vldaÍnome
licenciada pelo IAP;
t0 - É epressamente pÍdbidâ a quoima a céu ab€ío ds quahueÍ rêslduo, lixo ou matsrial, sêm licença do !qP;.
11 - A concêssão da Licênça d€ OperaÉo, não impedirá oxbências tuturâs decoÍrêítss do âveÍ!ço tecnolÔttto ou da
modi§caç& dss condí96es amtÍentais Wf f (lo Oêcí€io EsHual n" 857/'t979)t
12 - O não c1tmgimonb de L€gislação Ambaentd vipnte, Uem ctrÍlo o não ateídimsnto às coÍÉicidtantêo âcima
descíitas, suieitBrá o êmpreêndodoí ertl.l s€rrs Íêgressntântês s8 sançÕos pÍevistâs na Lôi
Federâl no 960í'1 998, Ísgulemsntiada pêb Decreto Fêd6al no 6.51 42008;
13 - Estâ Licença foi expêd6â com besê nas infoímaçõês constântss dos CTR - Cadasbo Para Ttarcporiadorô de
Residuos lndustÍiaiô ô CCS CadastÍo de EmpíeBndimgntos Comerdais e de Sêwiços apÍêsênlados @ ÍEqueÍênte s
não dispensa, tão pôuco, substifui guaisquer outÍos Alvaés e/ou CeÍtidõgs de quahueÍ natuÍeza a quê, eveflfu5lm€nte,
estêja sujêita, axigidas peh lêgislaÉo federal, estadual

NÃO PODERÂ GERAR EFLUENTE DU ST IAL
ou municipal

EMPRESA N R

ce{i

t

Lo.âl o d.ôa

clanoíto, 16 ds d€zffrbío do 415

;#
Caíimbo

O pÍopÍicÁáÍb l€qrloÍsírts âdÍÍra qualhdo não coílsls necta (trta'

como d€v€dor no ca{iÊÉcÍo do aubaçõê§ amuenbis do

lnslitulo tunbientrl do PaÍsná.

Página:2d€2lmpíessa: 1 U1 2/20 t 5 1 1 :32114

&-"ê"

I

-{ovÀ

a+



0gss Mlnistério do Meio Ambiênte
lnstituto Brasilêiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

Autorização Ambiental paÍa o Transporte
lnterestadual de Produtos Perigosos

Modal Rodoviário

Dados da Pessoa/Empresa

Dados sobre o Transportê

t
N.o de registro no Banco dê

Dados:2567149
CPF/CNPJ: 08.680.í 58/0001 -61 Emitido em: 0710412017 Válido 071o712017

Nome/Razão Social/Endereço: BtO RESíDUOS TRANSpORTES LTDA
AVENIDA GOIAS

ZONA I

CIANORTE/PR
87200-149

Esta autorizaÉo não substitui o certificado de regularidade.,unto ao Cadastro Técnico Federal.

Placâ N" RNTRC Tipo

N/A Caminhão

AtE4792 Veiculo

AM85761 N/A Veículo

AND6OO9 N/A Veículo

AOK0390 N/A Veículo

AOT3438 N/A Veículo

APC2291 N/A Veículo

ATF6726 N/A Caminhão

N/A Caminhão

N/A Caminhão

AUU23O4 N/A Veiculo

AXO8862 N/A Caminhão

VeículoAYF72S4 N/A

AYP9959 N/A Caminhão

CaminhãoAYÍ2780 N/A

CaminhãoA2É6743

AZR2660 N/A Veiculo "R..".*
VeículoAZR8651

Arx7121

AUH2961

Veículos

Oata: 07/0,1,2017 1 1:03:ao

ÍRÁNSPORÍESL'IOA

AEM4216

N/A

N/A

N/A

\\
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Ministério do Meio Ambiente
lnstituto Brasileiro do Meio Ambiênte e dos Recursos Naturais Rênovávêis

Autorização Ambiental para o TranspoÉe
lnterestadual de Produtos Perigosos

Classes de Risco (Res. ANTT 420 I 20041

Classe 6: Substâncias Tóxicas e Substâncias lnfectantes
Classe 9: Substâncias e Artigos PêÍigosos Diversos

Observações: Modal Rodoviário

I - Fica o Transportador lnterestadual de Produtos Perigosos obrigâdo a disponibilizar ópia deste Documento em

cada um dos veiculos de sua ÍÍota.

2 - Este Documento não desobriga o Transportador de Produtos Perigosos â seguir as demais normas, leis e

)gulamenlos referentes ao lransporte de produtos perigosos nas esferas municipais, estaduais e fêderais.

3 - Este documento não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e Íaunisticos.

Â*
)

Oâr.: 07/04112017 1 1:03 46

AZU8657 N/A Caminhão

AZW2893 N/A Veiculo

BAK7485 N/A Veículo

BAQ3O12 N/A Caminhão

BAQ3O13 N/A Caminhão

BAÍ3221 N/A Veículo

ctK2380 N/A Caminhão

ooP8812 N/A Caminhão

oAE8825 N/A Caminhão

ATENçÃO: transporte de materiais radioativos e nucleares (CLASSE 7) deverá continuar atondendo ao Têrmo de

Rêfêrência cêlebrado entre o IBAMA ê a CNEN, quê trata dê licenciamento específico para estê transpoÉe.

Estados dê Atuação (Origens, Destinos e Rotas)

RO: AC; AM; RR; PA; AP; TO; MA; PI; CE; RN; PB; PE; AL; SE; BA; MG; ES; RJ; SP: PR; SC; RS; MS: MT: GO; DF;

Empresa(s) contratada(s) para realizar(em) atendimento a êmergências ambientais

Bro RESiDUOS TRÂNSPORTES LTDA: (0xx44) 3631-1829;

WGRA - GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS: (0xx19) 3408-8877;

A autenticidade deste documento pode ser verificada no sitio: http://servicos.ibama.gov.bÍ/ctf/publico/produtosierigosos

Autenticação

TKU D. G RSJ. DEL I\,4.4P75

ÍRANSPORÍES LÍDA
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
lnrütuto de ilhio Ambtsnle de DülÍ8dos

ucExçA D€ opERAçÃO - LO il.o 1383312016.

O lnrlituto da tllio &Íúicnb do Dour*lo3 lmAl', ôrgão vlncL{sdo â Ptêíeltura Munlcipâl
, tro uso d dÍíbuiçôe3 gu! lfp3 sto confêndâ3 pala Lei Complsn nter N.o
r píÇü.írb LEEilçA DE OPERAçÃO, quê .úoÍiza ao.

FANTASIA

: SÂI€ffiTO. SAÚOE E EO AMENÍE LTDA. HÉ
: s l{csTo - §AÚDE E rEtO AXS|EI{TE.

: í+í47.094000í-19.

:1üott{FoRraDo.
: ilÀotNFoRmADo.

J

ÉITADUAL

MUNICIPAL

38 opeÍaç6s dgs atiúdadê. rcbtivgú â:

nvtoAoE Colrút rnnrzengnonto bmporáÍlo (trenaboÍdo), tÍatsnonto pm

.lrbcl.E a o rnc nlnhamrnüi parr d-Epo3lçto lln.l do!
taúK!3-RSS.

UIILIZADA : 571í9 àt
: Rodoüe BR-{83.Itnía Zon! Rur.l, Douredor - üS.

GEOGRÁHCÀS: ãrí3,8í,{1" r LOilG Hc47'6+4í"

oonformidde cgm os t ÍmoE do Procsseo N.o LO/13.$3f201€, s o&êrvadeô as sê9uintês
tácnics:

í) O lllA Í€lan r-s. no direito de a qualqer momêflto e dê acordo com a nomas
exigir ÍÍdtlo{ias ry'ou att$açõss n6 instBlaçóê e operacionalizaÉo da atiüdade;

2) Quahuer aheração na Razâo Social da Empr€sâ dsrerá ser comunicada ao
lMAlit;

3) l!!g !ê.á poÍmúüdl atlrrago nem a divcrsficaçJo da ãtividd€ s€m Eálrte
ITÀH;

do

4) Ficâ ved.da I ryÊi!çào dst indatagõe3 B imdantaÉo d6 nwo! eguipâmlntos sêín
rutoriz.çto do lHAt:

5) O luÂff, ÍnadisnE dsci8âo motivdâ, pod€É íÍEdificar as condioongntes e as de

da

- clnlrolr r adrqueÉo, luspêrds ou cencaler êsta licença quendo oconer:
6) \t6lsÉ! ou inftlêqueçto dê quâi6quer codiciofieírtes ou normas legais.
7) Omilsão ou íalsa deaoigão d€ iÍrfoÍmaçôa§.í€bvantes que sutdõaram s expcdição

lic€oça.

10)Fica proibidâ â quGim! ao ar liwe de rcsiduG de qualquor naturâ.a ou êatado
1? -pr-opncOeOc do €mpr6€ndim€nto ou p€rtoncente á terceiros sêm prârla
lÍUAtili

8) Superveni&rcia a gravês riscos ambiêntair e d€ s€údoi
9) Ficã vrÊad8 I disporíÉo inadequada da íêsíduos de qualquar natuÍEze ou 6lado eÍl

doárÊâ de propri€dade do âyrprêêndimcfilo ou p€ítBflc6flto à laícairo gêm prêvia
IMAM;

flsico, eíÍl
do

/)

Á)

"1 / --
RUAJoAeuTM TErxa,***a, ,.rl po. ARNULpHo FT.RA'ANTT

OOUÊAOOS.MS - CEP 7S.83G010 - FONE (ô7) 3.1?&/t970 / /t971
CNPJ 04-329.ffi lrom1-58 - s{Ild: iíÍ}3m@dourados,ms.gov.U
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURÂDOS
lnstitr.rto de Meio Ambiente dc Dourados

. LO N.o t3.83U20t8

ll)Todo lixo gBldo pelo local d6verá ssÍ encaminhado para colet! Etuica c enúado
aterÍo sanháÍio e os materiais passlveis de recidaçm como as lata!, o papslão, Pap€l
oljtÍos, deverâo sêr encaminhados parâ tal finalidadê;

'12) Flcá yêtâtt! ! Gmhlao de lubltânclrt odorlíere que vto rlÓm dot IIm da
xvlproprl3dúa lrÍr qüo ar localh. a Íonta amlrlora, de rcordo como ar$go 131, lncl

d! Lcl co{nplrmentrr 0c6 da 2002;
13)O âmtr!ÉndGdcr dê\Éfli mantcÍ o! squipsÍÍleÍrtG contra incêndio de acordo êo

14)os 3onr r ruído! produzldos no emprêsndlmBnto dsvorão atÊnder os I Ites

âs
deorientaçõâs dradas @ Corpo de Bomb€ko Militar e o CeÍtifica& do VistoÍia do

Bombciros Íudiz:do;

o

lrtrb.bddo. nú ÍÉ.úuçôê! CONAII no lX)í/1990, bêm como â NBR no í0.1
NBR n'í.Oí!219t7;

15)O êmpÍcêndad& dêvêrá provêr os íuncíinários com equipsmentos de proteÉo
(EPl) ê equtp.tnêÍüo! (t píotêçâo colr{ive (EPC), instruindo-os a u3+los no i

sslabêl6cimênto;
16)Fd.pE!.nuÍro o PGR§g - Plano dc Glrrnclâmento dâ R.llduor 6ólldo3 quô á

t8r lmpl.Ínantrdo conÍonno modelo aÍ*tigua !o l A , o qull po$ul r ma3mâ vâl ad6
da prslonts llconçe - 03 (d,!) anoi e contar d8 erpcdlçâo d6ta, o
smpÉendrdoÍ rcvrlldar anualmenta o PGRSS, rulrtando o cumprimento ê 3Ua
eÍeüvldlda no! moldo! !m que íorr lnlcl.lmênte rptEsântldo ê sprovrdo. {Lol
í2'30d2010. Lêl Hunicip.l 349illrl01, ), Írlrando qua pods o lnstltuto, r qu3lquâr
e lrmprr gua nccc.úrlo, 3olicltlr informeçõê! adicioneis ao PGRS;

'17)O Empcrndodor dcvrrl mantor o Alvará Sahitárlo atuallzado, reguindo a3 orienta
emanadal pele !üoÍHadr comp€trnt ;

ÍE)Em ca.o da mudang! do reapoorivel pola ox.cução do plano, deveÍá 3eÍ eprc!Ên
lmedlrt nr€nb o novo lerÍno do rstponiabllidlda;

19)O Bmpreffdlmento loment pod.rá opoÍar ruas âtiyldadoa no locâl m€d
cumprlmanto dar coídiclonrntê3 conüdr! nelta llc€nç!;

20)A conce6sáo desE Licsnça doveíá ser publicada em peÍiôdico dc circulaÉo local e no
OÍlcial do MunicÍpio, num prazo de l5 (quinzc) dias, confoÍmc Lêi complementaÍ 055 de 1 dê
DêzêmbÍo.lâ 2@2 ê DGcrêto Munrciprl 1O?2, dê 15 de agosto de 2012, observando-9e
o píinclpio da ÊJuiciêd€. 03 rsfuridos ditais de publicsÇão deverâo ser Bnviados a
lnsütuto. sob prnr d! suspensão deí8 Licânçr,

21)E!tr Llcâng! d!v.rá
liscrliz!Éo;

ocll vbÍyal do empreendimento, para

22) Eete Licença ó vállda 03 {três) âno3 contar da datr do aur lrtin turâ oa
rênovrÉo dct! Llcênçr num pr8zo mlnlmo d. 120 (c.nto e
dla3 antlrlor ao 3tu vlnclmanto.

OOURÂDOS DE 2015.

51 e

ual
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UPIRAN DA SILVA
ot

lilAM- -MS

RUA JOAQUIM TEXEIRAALVES. 3.770 . PQ. ARNULPHO FIORAVANTI
DOURAoOS.MS - CEP 79.83G010 - FONE (67) 3,128-4970 / 4971

CNPJ 01.329-061/0001-58 - ô,mrí: imâmodourados.ms.gw.bí
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CAMPO GRANDE
.MBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

AMBIENTALit

VALIDAD
A SECRETARIA MU MEIO AMBI

SENVOLVIMENTO URBANO - SEMADUR no uso das atÍibuições que lhe são

LrcENçA DE OPERA

Campo Grande, 02 de maio de 2016,

Licenciamento Ambiental

6?,2ü6

Fax: (67) 3314-351

E
ridas

a Lei Nq 361299, que instituiu o Sistema Municipal de Licenciamento e trole
ntal- SILAM e de acordo com o Decreto Na 7884/99 ê demais normas pertine , nos

T os do Processo Ns68403/2007-13 expede a pÍesenle LICENçA DE OPERAÇAO
BAzÁo socrAL

&nbientâl Contral de Esterilizaçáo Ltda Me
FANTASIÀ:

Ambiental
.MF/CNPF: tNSCRrÇÀo MUNlcrPÂL:l

00r 2722t60&9
rNscRrÇÃo

.139.s84/0001-31

zlçÂo: Rwev,
A lda Muxeque Chinzarian

Empresarial Oeste
ATIVIDADES OA EMPBESA

lízação de resíduos sólidos do serviço de saúde, armazenamento de resíduos lell
rodoviário.

UCENCIADO

içâo Íinal
rFima de

, transporte* tratamento por esterilização, lratamento por incineração e dispos
resíduos de serviço de saúde e resíduos Classe I e Classe ll - capacidade de q

4 kg/dia.

ÇÕES GEHAIS:
Esta Licênça está sendo concedida com base nas informaçôes apresentadas pelo int§ressado,
não dispensa. náo isenta e não substitul quaisqueÍ Alvarás e Certidões de qualquer (ratureza,
exigidos pela legislâção íêderâl, €stadual e municipal; !

Esta Licença está côndicíonada à regularização ambiental do Polo EmpÍesarial Oeste; i

A concessão desta Licença deveÍá ser publicada no DiáÍio OÍicial de Campo Grande e em iornal
local, de circulaÇão diária, no prazo de 30 (trinta) dias corridos e subseqüentes à datà de sua
concessão; .

Esta Licênça Benova a Licença dâ Op€ração n.03.O8ot2o12 de 271o312012 j

Esta Licênça delreÍá permanecer em local visívêl do empreêndimento; i
Alteração na Raào Social da empresa deverá seÍ comunicada à SEMADUB; i
Oualquer ampliação e/ou diveÍsificação da atividade, deverá ser autorizada por esta SEM4DUR:
A renovação desta Licença deverá ser requerida com antêcedência mínimâde 120 (centà e vinte)
dias;
A SEMADUR é reservada o diíeito de, a qualquêr momenlo e de acordo com a legislação ügente,
exigir melhorias e/ou alterações nas instalações do empreendimento

ESPECíHCAS:

N0

26

e

3

1

I

7
I

ser cumpridas lntegralmenle as condicionantes descritas nas Íolhas 114,214,314 lU4desla

í

: eaúr}tHnnLluÊ',*.Írots ffiÀót'
btrlie oa Divisão de Fiscalizaçáo e

www.pmcg.ms.gov.br Fone: (67)33í4-3513
Rua Marechal Rondon, 2655 CEP:79002-204 Campo Grande -MS ltl
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. Comprovantes de destinaÉo Íinal dos resíduos lratados (cinzas e escóíias do
contendo a classiÍicação destes Íesíduos, acompanhado de Carta d'e Aceite

OE CAMPO GRANOE

.ii i ) AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

É!É.Êi}r<, \ AMBIEHTAL
LrcENçA DE OPE 6?J2016

VALIDAD a210512020

çÔEs EsPEcíFrcAs:

. Capacidado de inclnsração:200 Kgih ou 4.800 Kg/dia;

E píoibido dispor no Aterro Dom Antônio Barbosa ll os resíduos de seMço de saúde ka dos que
seiam provenientes d€ íora.do munbípio de Campo GrandeÀ4S;

Coníorme o Art. 1 da Lei Estadual n'3.367 de 10 de abril de 2@7, " Fica praibido,
tenitóio do Estado de Mato Gtosso do Sul, a instalação e íuncionamento de de
lixo, cle origem doméstica ou lndustial, ou de resÍduos de qualquer natureza, bem como
processo de tatamento de lixo, que implícat em incineêçáo.
Paégrafo único. Excetuam-sê da proiblção do caput deste artigo os resíduos
i/,dustrtais e hospltalarcs, de Classe l, tum como d combustão de llxo
ptodução da energia." (Nterado pela Lei Estadual no 4.727 de 29 de setembrc de 2015).
Apresenlar, trimestralmente, o Helatório de Monitoramento do ContÍole
autoclaves, com indlcadores que peÍmitam a comprovação da êficiênciâ dâ sstêrilização;
Apresentar, tÍlmostralÍnônte, Belatório Técnico de Moniloramento do Processo de lnc
contomplando: 

.. OriÍlem dos resíduos recebidos, volume, data do Íecebimenlo, classiÍicaçáo dos
quanto ao grupo a que pertencem;

. CompÍovantes de coleta dos r6Íduos rec€bidos;

da
Íocebedda para o tÍatamento e disposição Íinal;

. Declaração do responúvel legal atestando se houve ou não ocorrências de a
envolvendo denâmamento/vazamênto de produtos perigosos e, no caso danos
ambientais, Íornecer estudo de avaliaçáo e propostas paÍa sanar evenluais iÍregul ídades;

. ApresentaÍ Licença Ambiontal ê contíato Íirmado com Atêrro lndustrial classe I q Íará a
destinação Íinal das cinzas e escórias (resíduos da incineíação).

Aprssentar
de Aguas Rssiduárias lndustíiais (ETARI), conlemplando avaliaÉo da eÍiciência do sistema,

, semesralmentg, o relalório de Monitorãmento Ambiêntal da Estação de T ento

acompanhado dos laudos das análises fÍsico'químicas € bacteÍiológicas, contem
mínimo as Íreqüências/parâmetros e respeitando as seguintes condicionantes:

no

. Frequência diária: temperatura (amosÍa e ambiente), vaáo (máxima, média e mínima), pH
e sólidos sêdimentáveis, em teste de uma hora em cone lmhotf; 

i

Frequência mensal: DQO, DBO6pp óleos e gBxas, ColiÍoÍmes Termotolerantd
Alcalinidade; I

Frequêncla trimestral: Nitrogênio amoniacal, ÍosÍoro total, sólidos dissolüdos totai{,
totais, solidos em suspensão; ;

As amostras deverâo ser tomadas na entrada e saída do sistema de tratamento (eÍluent
bruto e tratado).

Análi§e da eÍiciência d0 §i§tema;

www.pmcg.ms.gov.br Fone: (67)3314-3513
Rua Mâr6châl Rondon. 2655 CEP 79002-2cÁ

Fax: (67) 3314-351

(
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CAMPO GRANDE
E DESENVOLVIMENTO URBANO

AMBIENTAL
LrcENÇA DE OPEB 6212016

VALIDAD
EsPEcíFrcAs:

. Atendimento a legislaçáo vigente; '

. Tipo e local da amostrageml

. Justiíicativa para os dias de coleta de amostra;

. Co*clnsÕos e providôncias caso seja constatada a inêÍiciêÍEia do sistema
conskJer@ pêÍtinentes dêconeíles dos r€sultados aprêsôntados;

. Anotação de responsabilidade téfnicâ - ART, do proÍissional
monÍtorameflto e elaboração do rehtóÍio.

ApÍêsontar, anualmente, Laudo Técnico de lnsp€ção e Manutenção do Sistema de T

demais

pelo

tamento
de Emissôes AtmosÍéricas paía veriÍicâção da conÍormidade ê integÍidade dos e
Laudo Técnico de lnsp€çáo ê Manutenção dos pisos das áreas opeÍacionais para
sua gstanquei&de e, integfi<hde;

Aprosentar, anualmente, Laudo Técnico de Avaliação de Emissões Atmos{éricas de
conÍorme Resoluçõoé'CONAMA 38?2006 e eONAMA 31d2002, cont€mplando:

i. Monltoramento Conúnuo:
. Temperatura dos gases na saída da càmara primária e na saída da última de
. Pressão na cámara prlmárla de combuslãoi
o COi
. Oxigênio na saída da última câmara;.
. Opacidads-

ii. Monitoramênto Bspeclal:
Dioxinas e Furanos expressos om concentração nos teÍmos do Toxicidade

fiEQ) ao 2, 3, 7, 8 e tetraclorodibenzodioxina (ÍCDD).

de

corn stãobu

nte

. Os resíduos sólidos gerados (cinzas, escórias e lodo do leito de secagem) devem seÍ
em atenos deüdamente licenciados;

ispostos

0. MantoÍ os sislemas de liltÍos em Íuncionamênto contínuo € inintenuplos, salvo
manutengão próüa a ser comunicado preúamente;

1. Os laudos e relatóÍios têcnicos apresêntados devem ür, necessariamente, acompa
Anotação dê Responsabilidadê Técnica - AFIT ou documento similar:

12. A operação da usina de incineração deverá criteriosamente Íuncionar adotando todos
preconizados na Resolução CONAMA 382/2m6 e CONAMA 31d2AV2:

13. O Equipamenlo de incineraçáo deverá garantir uma lemperatura mínima de 800eC e o po de
Íesidência em seu ínteÍioÍ não podeÍá ser inÍerior a um segundo;

14. As emissões gasos:ls devem ser'lançadas para a atmosfera livre de a permitiÍ uma boa
dispersão e não @eráo alteraÍ os padrões de qualidade do ar conÍorm
ne 0091990;

ResoluÇão

Fax: (67) 3314-351

de

da

critérios

3

/

www.pmq.ms.gov.br Fonê:(67)331+3513
Q'.ã trorâ.hãl Pandnn 2A(5 CÉP:.79lX\)-rM C.amno Granrte -MS
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CAMPO GRANDE
E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fax: (67) 3314-3516
Camoo Grande -MS

www.pmcg.ms.gov.br Fone: (67)33í4-3513
Rrfâ MâÍÊnhâl Rondôn 2655 CEP: 790O2-2U

LICENçA DE OPEBA J6?/2016
VALlDADE

ESPECíHCAS:

5. O Empreedimento não está autorizado a aÍmazenaÍ resÍduos sólidos, seia qual tor sua
classiíicação em ambiente aberto, desprovido de cobertura e piso paümentado:

7. O acompanhamento operâcienal do Sistêma de Tíatamento de Efluentes deverá ssr
tócnico habilitado;

8. O empreendimento dev€rá disponibilizaÍ uma p€ssoa Íesponsávêl pela operação e ma
dos sistemas de contíole ambiental, para atendimenlo duranle a tiscalizaÇão ambiental;

9. Caso ocorra a detecçáo àe vazamento €/ou de situações de Íiscos que compÍomstam a saúde
humana e o meio ambiente, deverá ser acionada, imedialamente, a Eguipe
Atendimento de Emergência;

A atividade doverá ser desenvolvida nos horáíos êstabelecidos por Lei Municipal e a
dos sons e dos ruÍdos produzidos, deverá estar abaixo dos limites estabelecidos pela Lei
Complementâr Ne. 008Y96;

I . Eliminar ambientês píopícios á proliÍeraÇáo de vetores (insetos e roedores nocivos)
principalmente todas as ÍoÍmas de acúmulo de água que possam propiciar a prolíeyação do
moquito Áedês aegypthansmissor da dengue; 

i

. Fica terminantemente proibida a queima de quaisquer resíduos/materiais à céu aberto,

6. A eÍiciência do Sistema de Tratamento de Eíluentes é de responsabilidade do empree
Técnico Besponsávsl polo seu proieto e acompanhamento;

determina a Lel Municipal 2m9lg2, bem como o deposito de resíduos da atividade à
o/ou sem conlrole;

As emissõês de substáncias odoÍíÍeras náo poderão ser p€rceptíveis íora dos I

proprisdade do empíeendimento;

. A SEMADUR, mediante decisão motivada, podeÍá modiÍicaÍ as condicionantes e as
controlê € adequaÉo, suspender ou cancelar a Licença, quando ocorreÍ:

. violação ou inadequação de quaisqueÍ condicionantos ou normas legais;

. Omissão ou Íalsa c,escílção de iníormaçOes relevantes que subsidiaram a

edo

Pronto

aberto

fniles da

por

de

d(

ek l\

Campo Grande, 02 de maio de 2016.

/)tc*'t \n'q, N é+@L.^.--,
JEANN PIERRE DE'FREÍTAS CIÍADIM

bÉefe Oa Divisão de Fiscalização e
Licenciamento Ambienlal

020

Fôr H^ á/A

i

l

I

,l.

Licença;
o Superveniência de graves riscos ambientais e de saúd€.

23
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Operação

Procosso l.lo 23110ü0A2ú1 LO No: 207 Ano 201,1
N'Llcença AntoÍlor:
D.tr dr Erp.dlçlo:

Lt 33

05r06ímÍ 3
O llüiÍTruTO DE f,ElO 

^IAIE 
TE DE f,ÂTO OROssO OO SUL - |[^SUUIS, .ut rqul. vlncúLd: à SECRETÂRjÂ OE E8TÂDO OE

llEK) Á BErÍIE, OO PLAIIEJAI€XIO, O^ clÊXcn E TECIIOLOGI - 3E 
^C/ll!, 

no u.o d8 rrrttníeó.+qx lh.. .to conhd..
p.h Lat 2.'162 d.26/íO2000. (.!tü.dr p.l!. L.L í.2.6et ó. 26ri 2r200t . 3.3/16, d.22,rA2006), gpÉDl. pr...or. UCÉ çADE
oPER ç^o - LO, ün coôaonanch co|n . L.l Ír. t0, do oZ$lliao, .tg!||tmÍúaô grto Dacrüô n 4.626. ô 02,06,í$!, dr acol.,o
com . Lri Íf 2.257, dô 09r07n001. .lt.r.(h p.tâ Lct n,3.9,92, dc .ttrír2010. no.mr{rrdt .mv.. dr Raaoluçâo SÊ*AC íf 08 d.
31/0Í2011

RequêÍente: OCÁ AMBIENTAL LTDA ME

End€Íeço aro EmlFrerdlm.nto: Rodwia MS-156, km 12

Comdemento: )oooom(
Balro: Zona Rural üunidpio oourados

CPf /CÍ{Pl: I 19937540C0106

CEP: 79804-970 UF: MS

B.da HldÍogáílca: Paraná/Rlo lúnhemâ CoÍpo Rêcê?ton )oocooooocooco m(
ÁÍr. Oqrpada PrÊvlsta: 20 hectares Área Total: ,16,9 h€ctâres

Atividadê:7.5-7,a-7,1O-7.13-7.15-ATERROSê7.27-Ecopo{rtos.EstaÉo.tGTransboÍrlo,
Armàzém ou Depósito TempoÉrio de Reslduo3 Recicláveis, Sucatas e/ou

câpâddadê:

coordêndà Sr 22o 18'32.43"

Condldsrant€ Espcdtlcú:

VALIDADE LICEN
coordenada W: 54"44' 17.A"

4 ano(s)

1. Esta LiceÍlF autoíiza a openSo pan atnridades de: 7,5 - AteíÍo SanlÉtu pard ResHuos Solidos UÍbam e
Domkilhres Oasse l[À (não perlgosos ê írão ineÍes) coín cap.ddade de r€ceHmeÍSo de até 80 ton/dla; 7.8 -
AEno para ResHuos de Saude Classe I (perigo,sos) - grupos A, B e E @m capdàde de recebhEnto de 60
ton/dia; 7.10 - AteÍro para Residuos IÍdustiais Oasse I (pengosos) com côpàcÍdade de recúirnento até 20 ton/dia;
7.13 - AteÍro para Re5íduos lndustrlais Classe tl.A e IIB (não perigosos) com capôcidade de recebmento de até 80
ton/dia; 7.15 - Aterro para Residuos de Construção Civil e DeínollSo Cluse II8 (ineÍtes) com capacrdâde de 80
ton/dia; 7.23 - usinô de Triagem e/ou Pro(rssaÍnento de Residuos Sóliilos Urbôno - UPL com capacidade de 10
tofl/dla coín @npost"geín oín capacida& de 80 lor.ldiô; 7.27 - Eco-Pontos; ArmazenageÍn ou Deposlto
Teínponárb de Resíúlos Recidiivris, gjcatas e/ou ResíJuo6 PeÍilosos;
2. O emp€endiÍÍEÍrb d€verá esbÍ ern aonMade com o Poreto, I'leínorial Oessitivo e Sister€ de CootÍok
Aínbhntâl - (S.C-A") apÍêsenECos a €ste IÍEdüÁo;
3. Devená ser atresentado a este IMASUUSE|qAC/MS, RelaüiÍlo seín6tral de ê(ecLÉo do Plam d€
Automooitoramento - PAH .€ompanhdo & respectiya DocuÍnenta@ & R6ponsôUlidad€ Téoica, no máxiÍno l0
(dez) dias àpos um peíodo seÍnestral paía cada rnonitoramento realizado, contados a partir da datà de asínatura
desta Lken9, contemplando tipo e local de aÍTrostragern com as respectivas coordenôdas geográlrcas (Datum
Hori2ontal SIRGAS 2000), a avallação târica dos dados obtidos e sua coflfrontdçâo com â legislação ambiental
pertinente, apresenta{ão dos boletins analíticos das amostras, píopostas e/ou medidôs efetivadas de saneôrnento de
situôções consEtadas corno nãetonbrmes. O ÍrEnitordirento d€verá seguir os parâmetros e periodicidades abaixo
d€scritos:
a) EflclêncÍa do sistemô (h trôtarnento (h efluenus; atravê de análEes hborôbÍhls das aínostras, que deverão ser
€ol€tadas Ínensaheflte na êntrada e saira do dstÊma, conteínÉído 06 s€guintes porâÍÍ}et,6: vazão, Emperâ$râ
do ar e do efluente, Éi, Nlt'o(ÉÍrlo armniacal, Nluogàio Total, Orumbo, D8O5,20, DQO, Ooretos, Sulfatc, toÁfuío
Total, Zoco, Ooflro totrl, SolUos Totals e colifoflÍles termotol€r-ônte§;
b) Águas subte.rârEas (ôtrâvê dls poços de ÍnonltoÍaÍnento): atravês de analises hboratoriais das arnostrôs, que

deverão ser cobtadas Ínensalrnente na enfada e sairiô do sistema, contemplando c seguintes paÍârnetros: vdzão,
tempeÍatura do ar e do enuente, pH, Nitrogênro amoniacal, NitÍogêno Totêl, Chumbo, D8O5,20, DQO, Clor€tos,
Sulratos, Fosforo Total, Zinco, Cro{Í}o toEl, Solidos Totais e collíormes termotobrantes;
4, O entorno dô atividade deveÉ perÍÍEn€€eí limpo e em condlçõês a@uadas de higienê. Não sen& peÍmitido
clepoailo de resíduos de quahueÍ nàtureza Ílo solo;
5. Fica proibida de substâncÉs odoÍíÍer6, Ínaterial paÍticulêdo e queirna ao ar lture de resíls6 de
qualqlIÍ qualquer e*ô, alân da dlspo6ição inôdequda &stes nresmos reskiuoo, dentro da área do

area tercelros;
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10i
coItTI UAçÃO DAS CONDTCTONAT{TES ESPECIFICAS OA LO No 2O7l2Dt4.
6. Mantêr o CertiÍicado de visitoria do Corpo de Bombeiros, atualizado, em local visível para fins de RscalizaÉoi
7. Derrerá atender as dlsposições das Especificações de ProteÉo contra IncêÍdios aprovôdas pelo Decreto no 5.672,
de 22 de outubro de 199Q e suas alteraçôes, que regulamenta a Lei Estadual no 4.335, de 10 de abril de 2013;
8. Esta li:ença aprorra a viabilidade ambiental do empÍeendimento e não dispensô rEm substitui a obtenção, pelo
requerente, certiJões, anr-àêílciils, atvaftí,s, liceÍEas e autoÍizações de quahueÍ natuÍeza, êxigidos pela legisla@
Heral,
9. Todas

ou de particulares;
propostas deverão ser adotadas.

t,
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I05
Licença de Operação

procrrco !{o 2alo182no1a Lo t{o: 257 Ano 2015 tlo Lic.írcá AnttÍlofi Lo 352
D.t de Erpêd«Éo: lE Odi!014

O lLalÍI7UTO O€ IEIO 
^IBlEtlTE 

DE I TO GROSSO OO SUL - lIâSULflS, autarg.d. úÍErÍ.d. i SECREI^R1 DE ESÍADO OÊI€lO AIAE IE E DESENYOLVIIExTO ECO ôÍ{lco - SEI O€]I3, no uEo d,.s atr,bslçô- $r. rr- llo con .Ikt.. p|tt L.l n"
a.CaO, d. 2a d. (hzrínuo d. 2oía, EIP€Oe r prü..nr. LrcEr+ÇÂ OE @ER ÇÀO - LO. x'| conroír&|cÉ corn . L.i rr. 90; da
02rlr6r19to, Ég:ül.I'Ént d. do o..rs 

'l'a.6:16, 
d. ozlrGáorú, d. &o.do coírl . L.t ít 2.26r, ó. ocro?rÀror, .hr..ara pah L.t Íl"

3.99e dc 1G,1:1fi!010 e nqrr&d. itriráÊ d. R..oluçao SEf C rf Og ó. gtn âr2Oíí.

R€qucr€ntc: GrrRÂL DE TR TAr{ErtO pt ersÍulos gunm cpf/c pr: 1903n3ilm113
sÂ

Êndsêço do EmpÍeêndlín€ab: RODOVIA BR 262, KM 93 - FAZENDA IRÁCEMA 1

Coínplernel.tto: )ooooooooooooocfroo«

Bairro: Zona Rural UunidÍÍo Três Lagoas CEp: 79600{00 t f: MS

Bacia HHÍo$áli{a: Paraú/Rb Veíde Corpo RêcGptoc Corregodo ponrbo

fuca Oorpaaa Pltvltt : 173,25 lredaÍes Área tA: 4Í,0259 tEctares
Âttuldade: 7.rl - 

^EÍro 
púa Rdduoc trÉurtrilis Cle I (p€rigorc) - Com @tid..Í! dê

r€cebimento $psior a 20 bo/dla ê 7.14 - AteÍÍo para ReCútc IBdu#âis - Oâsse u-A
capacidade: VALIDADE LICETIçÂ: ano(s)
caoÍd€n da S! 2@34'59.55/ cooídenadâ W: 52o2728.y,8"

Colrdldonântes Espedlfc.i:
1. Esta Liença aütoriza a ry@ para aüvirade de ÂBÍo IndusüÉl coírEído urna cáula orn áÍea ê 10,9$,03
m2 e capacilade de fgf .504,42 m3, parô d@dÉo de Res6uo6 Classe n-A e II-B (não peÍigoso§), unra cáuh on
capacjdade ê 11.300 m3 para dÍsposifo de ResíJtnc Oasse I (pedgosos), e deínals estsuturàs de aprlo corno:
Portaria e balança, EscÍitorio administrativo, Laboratórto de aniálises químkas, R€íeitoric e vestiáÍto, Audltório, ftitio
ê estaconômento, Oficina mecânta, Tanque de armazenanento de combustivel com cnpacilade de t ,: 1óieo
dit=el) :Éreo e bgoas de airnulo ê percdado e fütera@ de Razão Sochl-ALRS de ETRIP - Empíe6. de
TrôtaÍnenb de Resíduos Indusühis dô Paraná LEa., CNPJ: 09.435.01810003-52, parô Centrôi d€ TrataÍÍlento de
Resllrrcs Buriti S.A.

2. A operaSo do aterm industrlàÍ de\êÉ @rcr'de úoína a oorpar ordenadamênte a área da cáula e de ídÍna que
não prwogue tlârc e sffina ds àrpeÍÍÍEaHliaSo da mesna;
3. O eínp{EendiÍ}enb de1êrá estaÍ êm conformHde corn o PÍoieb, t"leínorÍal Descrfth/o e Sistema de Con§o{e
AmbEnEl - (S.C.A.) apÍ€s€Ítados a esE lnstituto;
4. FEa vedada à disposição de resÍJtlos de outras class'fEôçoes nas celulas do Aterro IrÉEtriirl;
5. Os taludes e o acesso aterro ird$tÍial dererá ser mantiJo imperrneatrilizado realizandffie as Ínilnutendes
rb&ias;
6. Os sistemas de drenagem do npnitoramento, da drenagem de percolôdos e da drenagem de iáguõ duvi.rb
externo dsveÍão seI ínaÍtldo6 eÍn boas condirFes de nnrxteqão;
7. Executar as ações pí€vB m PÂM e endninhar ao ItIASt USEMÂDE/MS a Rdatorbs Técnlc @lEdiradc,
adnpantladc de ÂRT, nõ peílodtiê&s trsristãs, a paÍtiÍ da data de Glndurà desE ti-nça, irúoíÍnaíÉo as
ações realizacla parô o ormpÍimerb do PAI'I (PlaÍp & Aub l'lonitoraÍsrto), coflfuflne Tabda 1;
8. Em casos de acidêntes amblmhis ou disposirf,o inadequada de resíCuos óliJoç, o Ii4ÂSUUSEMADE/MS dereÍá
seí informado irnediatarnente;
9. O referido EmpreeÍdiÍÍEnto deverá assegurar cord@s que permitam a disposição dos resíduos solirios ê
Ínaneirà a assegurar a não contamin@ do sob, e dos recursos hídricos, quer selm superfrcÉis ou subterrânec;
10.Esta LiogrF ôpro\rô a vlaHlldúe ambiental do empreeÍrCiÍrEnto não deÍdeí6 sers efulto6 a prodiÍrEnb§
ahebs aos deSe lrsdhrb, irduíve aos relacft:nado ac direitos e gErônti.rs reais de propfkc,ade;
U. A ocDÍrêÍxja e ÍÍlagnlhr& ê impes ôÍnbEntab e sciitis <recorentes da operaÉo do eínFeeíúimento íÉo
l6rôntados e aportãfu nc estrdo§ apÍ€sentados m IMÂSJUSEMADqI,IS, dgrerão ser sarudas peb
empÍeendedor aúavés de ações efetivas parô a mitb@ dos refeÍidos impactos;
12. ManteÍ o Ceítificado de vistoíia dD Corpo de Bsnbeiros, atualizado, em locâl úsível para fins de firaliza@;
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coçfirl{uAção DAs GoraDrclol{ xTEs EPE]CÍEIGAS DA LO ro 257l20ür.

Tabdà I - PAlr{ - Plôno dê 
^ub 

}ilonÍtoramãlto ETRtp.

Progrâma de Monitoramsrto
Pêriodiddade

Fesê de Operâção

Pl - Progrôma de Gestão AÍnbiental(e)
P2 - Programa de l'lonitordÍÍEÍrlo de
Ruí(bs

P3 - Programa de Monitorarnento de
Risco6

Pt - PÍogramô de Monibramefib de
Enuentes thukhs

P5 - PÍogmma de Monibrômento de
ResÍdroo Solkioo

P6 - hograma ê t'tmibraíElto de
Resilme Radioativoç

P7 - PÍogrãla ê t{oflitorâÍ}eilb da
qrak ade do Ar

P8 - Programa de úonitorôÍnenb d€
Sobs e Erosões

P9 - Progmrna de Sirelização

P10 - Programa de Plônibramenb de
Faum, Comunidades Aquátkas e
Vetoíes

Pll - PrograíÍla & ÍqonibrôíÍÊnto de
Flora

P12 - PÍograrna de f'bnitoraÍnento das
Agr,lõ SupêÍficiôis

P13 - Prograna de lilonitoftrÍn€nto das
Aguc SuHerrâreas

P14 - PÍogrdna de Conüoh de
Opêràdo e Trônspo{tÊ

P15 - PrograÍna de Edu{a@ Ambiental

D

t
I

AS CONDICIOHÂNTES ESPECÍFICAS À TUO:/OI

Camparúa: Conúnuo

Rrlaúdo: Anual

CâmpaÍüa: SeÍnes!'al
Rdatório: Sercsual
Campanha: Anual

RclatóÍio: Anual

Canpanha:Contínuo
Coletas tsirÍEsttaÍs quando inij3Í o laÍEaÍrEnto de

EfiuenE.
Rdeúdo: Trfnestral

Campanha:Conthw
RrÍaÉri,o: seÍnestral

C.mpanhâ:Crntínuo
Rda6rio: Semestral

Campanhâ,S€íÍr€Ítral
RdaüHo:Seín€stral

Campanha:contínuo
Relatóf,lo: Anual

Câmpanha:Continuo
Relatório: Anual

Cam?aÍúrai Seínestrôl (campanhas na se@ e d}eiã

Rdaúrlo: Anual oomdelo

f.ampanha: SeÍnest-dl

Rêlatório: Anuãl

Câmpanhâ: Semestral

Relaüírío: S€mestrâl

Càmpanha: Semestral

RdaBório: semest al

êmpanha: conüntp
Rdaúrlor Anual

Campãnhô: Anual

Relatórlo: Anual
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13. Oeveflí aterder as dispci6es dó Especificações de ProtBÉo contra IncêrÉios apÍovadas p€lo Oecrcto no

5.672, d€ 22 ê ouujb{o d€ 1990 e s$as atErd@, qL€ rêgulanEnB a Lei Estadual no 4.335, de 10 de abí.de
2013; r
14. Os riscDs não lidÀdos Ílo proGo (:rsô ventran a ocorrer, casanô prejuízos materbis, huÍnanc ou

ambientals, sofrerão as san@ estaMas sn lei e chrerá o ernpreendedoí implantar ades ifiEdiatas de

foírna a coÍriJi-los e mitqá-b6.
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cor{DtctoilANÍEs GERATS DA LtcEt{çA DE OPERÂçÃO No 257120í5

í. Ette Licançâ nào iseÍt o dnprc.ndêdor do cumpdr a! foÍm.Udad€3 lag.b,uÍúo roú óÍgâo. Írderab.
6taduâb ou municlpâis;
2. A sficiôncla do Sidsma do ContÍole Ambiêntal - SCA ê de r93ponsabilidede erclusiva do empr.3ndêdoÍ
e do rcsponaávol tácnico palo proúâto/execução;
3- O |HÂSUUSEUADE § rracry!+ o diÍeito dê a qurhu€r momento e do acoÍdo coín as noÍltr$ l8g.b,
crlgiÍ rrcthorirs eúou rlt!raçô.. nt opoÍedonallzâçto do Sistamr do Controlê ÂmbFntal;
a. OuahurÍ rttêÍaçâo na T[uterErda dou Rrulô cocLl ô llllpü.a dwart raí coflrunbrd.
iínadh.m.nt .o ltÂlSlrUSEtÂOEltS;
5. QuahueÍ âltoraçâo, rmdiação erou dlyêÍsificrçio d,a .tiyid.do dGverá sôÍ prlvttmêÍb lkrnclade por
e.tâ IU SUUSEUADE LS;
6. Esta licençâ dâvêrá psíÍÉnccêr em luger vislyel do omprsendimento, pâra êíeito do filcallzaçao;
7. Mediant docisáo moüvrda esta Llconça poderá lcr auapensa grou cânÇel3dâ, roín praiulzo da adoÉo
dag oútras mêdlda3 punitJyâ! administrâtiva3 e iuÍlic&rb, quando ocotTer
| - Violeçáo ou lBadoquaçáo do quailqueÍ das condiclonantss scima dcrcrltã ou noím's lsgalE;
ll - Ombsáo ou Íalsa d€6criçlo da! lnÍormaçôc! relsyanto. qui lubsltlltrâm I crpcdhâo d,êrt Lkançâ;
Itl - Suporvaniência ds grrv6 ílÊcoa .môirntab ê à aaúdo.

VALIOADE DA PRESET{TE LICENçÂ eno(s} da dat de sua eaainaturâ.

A Íenov.çáo de.t Licenç! dêvêrá 30Í solicitâda num prero mlnimo de 120 (conto s vinta) dias amorior
ao ssu venciÍnento

Campo Grande,

Socrêtrrla de Estado de Econômlco

ln8ütuto Ambients* Heto GÍoÊso do Sul

. - Jâimo Ellas Verrurik
Dlí.td Pú3H.ntO

#e c§Íónp oo roFicK) '1 li'-"'i.'

^' ^v'o.a 
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snúoE E MEro AMBTEÍrtrE

DECLARACÃo on .c.NuÊxcra

§ANCRISTO - SlÚOe E MEIO AMBIEI{TE LTDÀ inscÍira no CNPJ 14.147.@8t/0001-19,

sediada na Rodovia BR 463 - KM 12, ZONA RIJRAL, DOI]RADOS/MS, neste ato representada

por seu sócio administrador, Denis CapÉoti José, portador da cedula de identidade RG no

23.001.089-1 SSP/SP e do CPF n' 255.933.49843, DECLARA que tem fiúrado Conftro de

PrestaÉo de Seniço de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Perigosos dos GRUPOS A

(Infectang, B (Químico) e E (Perturocortante), CONFORME LEGISLAÇÃO A}MSA RDC

306/04 e CONAMA 358/05, e que os mesmos são Tratados pelo processo de Autoclavaçãq com a

empresa BIO RESbUOS tnexsponrfs LTDA com o cNPJ 08.680.158/0001-61, sediada na

e.v. coús, 431 - SALAS 2t E 22, ED. cENTRo coMERcrAL, cEp 82.20G149 -
CIANORTE/PR

Validade: 0l Ano após a assinatura deste docuÍnento.

Sem mais, esperando ter sido suficienternente claro, dispoúo-me a qualquer eventualidade

a rcspeito do assunto retro qualificado.

Atenciosamente

i

DOURADOSI\.íS, 08 de JL]NHO DE ?016.

SANCRISTO -: SA
CCh\'Ê

I
rI

Í
\

EMEIOAMBTENTE LTDA

i

i
{

,RsDOURADOS /MS BR463.KM 12. zono Rurot cEP 798t3405
)



Reconheço por SET,IELHA ç â(s) RÍma(s) de:

lJd(zwbcll-DENIS CÀPRIOTI JOSE...........

Em verdade.
Mro

cIrútoRÍE, 16 de de 2016

FUTIARPEN -
I Esta ttlenpnit

pxpcc . 95XtM .
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Conselho Regional de Biologia - 7a Região
Avenida Mârechal Floriano Peixoto, 170 - 13o Andar

Centro - Curitiba / Paraná - Brasil
GEP: 80020-090 - Telefone(0)q) 41-3079.0077

e-mail: crbio0T@crbio07.gov.br
7

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA FÍSICA

O Conselho Regional de Biologia da 7a Região - CRBio-o7-PR, certifca quê o(a) profissional abaixo, encontra-se
regulaÍmente registrado(a) neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal n" 6.684/1979, possibilitando-o(a) a
exercer sua profissáo no Estado do Paraná, circunscÍita à(s) atribuição(6es) constantes de seu registro.

Número Certidão: 3928/t{ET Emiss 0u06t2017

Nome: CRISTIANO ANDRE RODRIGUES
Registro CRBio-07-PR N': 507í 1/07-D
Registrado(a) desde: 27102,2008

Filiaçáo: LUCIANO JOSE RODRIGUES
ADELIA IDALINA MAURICIO RODRIGUES
Data de Nascimento: 03/02í 977
Carteira de ldentidade: 6.272.601-6 CPF: 0074í259907
Naturalidade: CIANORTE

Graduação.

LICENCIATURA E BACHARELADO EM CIENCIAS BIOLOGICAS

UNIVERSIDADE PARANAENSE

Data da Colação de Grau: 2910'1/,2008 Diplomação:

Certifica-se para os devidos fns, que o(a) Biólogo(a) CRISTIANO ANORE RODRIGUES regiskado. neste CRBio-O7,

sob o no 5071 1/07-0, encontra-se em dia com suas obrigaçóes junto a este Consêlho para o exercício vigente.

Estando quite com todas as exigências legais deste Conlelho, órgão fiscalizador do exercÍcio profissional do

Biólogo.

Certidáo emitida às 19:36H do dia 0'l/06/20'Í7

C.nüão ) dlid. po, üd nêr, a N.ti ,lo D.te d. Enissno.

Co,rsut nono 
'h. 

(htpll$'no.ebío-Zsoe.bt) p..i trlidar . t,.t nticídadê d.stu Cedidao.

01/06/2017 19:36
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Situação: ATM DEFINITM


