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pessoa jurÍdíca de direito privado, inscrita no cNpJ sob no 0g.6g0..lsg/ooo1_61,
com sede na Avenida Goiás, no 431 _ 2" Andar Salas 21 e 22, Zona l, em
cianorte - Estrado do paraná, neste ato representada pero seu outorgado
infra-assinado, tempestivamente, vem com fulcro do § 2, do ar,go 41, da Lei
no 8.666/93, respeitosamente, vem à presença de Vossa Senhoria, apresentar
IMPUGNACÃO, contra alguns termos do edital de pregão presencial N"
2a2015, com previsão para ser rearizado no dia 18 de Junho de 201s às
í4h:00mín.

especiazadaemcorera,;:::,.:ti:[T"^H:i:::i:*"T::::
ResÍduos dos serviços de saúde, atuando há quase 10 anos neste segmento
de mercado, participando e se sagrando vencedora em diversas ricita@es com
os Govemos Municipais, Estaduais e mesmo Federal.

Assim, infelizmente, a peça editalícia em apreço,
tece exigências que afuniram e restringe o número de participantes. sem
desrespeitar o trabalho do N. presidente da Licitação, esta signatária aÍlrma
seu interesse em prestar o serviço ora ricitado para este MunÍcipio, e oferece a
presente impugnação ao edital, contando com sua sensibilidade e a
compreensão.

sac@bioaccess.com,br

www.bioaccess.com.
CIANORTEI PR Àr.ei\ 43t.w2t ezz bn t -cEpa7z&tnc U3631-182
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coleta e destinação final de resíduos

0í - Trata-se de edital referente à Pregâo

Presencial N' 2212015, do tipo 'Menor Preço Por Lote", cujo objeto e

Contratação de empresa para prestação de serviços de Coleta,

Transporte, tratamênto e destinação Final de residuos da gaúde.

02 - Esta impugnante, com interesse em participar

do certame em apreço, fez a aquisição do edital e compulsando-o, se deparou

com a seguinte situação:

sac@ bioaccess. com. b r

www.bioaccess.co .br
CúANORTE / PR N Q k, 43 t,% 2 t e 2Z zotn t - cÍP 87 2ao t * U 363 I - I 829

(1) Dos Fatos Subiacentes
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(2) - DA IMPGUNACÃO:

m 4.3
Givit- T d M d

descabida, exagerada e
disputa indo contramão

a a

da

A exigência mencionada do objeto é totalmente
excessiva, gue veda, restringe e frustra o caráter da

ao Art 3o da Lei 9.666/93 - "A licitacão destina_se a

b tid de

a

da

to

E levando em consideração que está exigência nãoestá embasada em nenhuma resolução ou Lei que determina e fiscaliza aatividade do referido objeto e também não foi previamente mencionado para a
solicitação do orçamento para abertura do processo.

Portanto, decairá o direito da con@nência oÍertada
no Art. 3' da Lei 8666/93. Com todo o respeito N. Presidente, esta união
ofende a ÇOMpETITIVIDADE e a BUS P LA ME H P POS

Neste sentido, importante a lição de Hely Lopes
Meirelles, em sua conhecida obra "Licttação e conúato Administativo,,, .r2.
Ed, Pgs 28, 29, que assim assevera:

"lgualdade entre os ticitantes é o princípio
primordial da licitação - previsto na propria Constituição da Repúbtica(aÉ" 37, )A(0-, pois não pode haver procedimento seletivo com
discriminação entre pailicipant*,

US o

www.bioaccess.com.
€IANORTE/ m &G*b 43,.sdqs2, ! 22 zsv t -ojps72u'.t4ç u3631-1829
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obietivo e dos que lhes são corelatos,,.

sac@bioaccess.com.br
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INSTRUMENTO CONVOCAtóruo auE A EVENTUAIS

PROPONENIES QUALIFICADOS ou os desnivelem no julgamento (Art. 3"

§r").

Diante de tudo aplicado, o ideal é impugnar este

edital e se excluir a referida exigência.

Termos em que, respeitosamente, pede deferimento.

De Cianorte (PR) para o Nova Santa Barbara-Pr, em

16 de Junho de 2.0í5.

ero Resiouos rRANsPoRTES A. EPP

tros.oao.1sa/ooo1-67
BlO HESIDLTOS THê- i1j-:FORTES

LI'DA. . EPP

AVENIDA GOIAS, 431 - 2.o ÀNDAR

SALAS 21 E 22. ZONA 01

187200-1qe - CIANoRTE - PlJ

www.bioaccess.co .br
CIANORTE I PR Av.Grl;irs, 13 t.tu 2t e 2Z zotÉ t - ctP l7?oo+s aa 363 l' I 821)
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17t6m15 lmg{naçáo ao Edita/ de ftegáo fteseírcial rP 2212015 - licitac@rsb.pÍ.gor.bÍ - E-mail ê lsmweb - Sdqões paÍa lrteírEt

in:sent

E-mail MoYer para a Caixa de Entrã

ESCREVER

Entrada

Com estrela

lmportante

Enviados

Rasonhos

Todos os e-mails

Spam

Lixeira

Mais

tEÍ
Setor de Licitações - PÍefêitura Municipal de Nova Santa BárbaÍa <li

para marcelo

Bom dia,

Segue anexo resposta a impugnaÉo ao edital de Pregáo Presencial n" 2i
Assim que o edital for alterado te enüo.

Atr,

]tlNova sa]{ra BÁFBAna

@ Respoeta-impug...

& Clique aqui para Responder ou Encaminhar

78% utilizados
Usando '11,8 GB de seus '15 GB

ReoulaÍnentos do oÍ

Powered by

f ÍFsr/m íil.google.cqn/mai l/úUAabÉwm#serÜ14dÍ!Ídgld0@440 1t1
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

Parecer da Comissão de Pregão

Edital: Pregão Presencial no 022/2015

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, designada pela Portaria n" 015/2015, em
atendimento a impugnação ao edítal de Pregão Presencial n" 22/2015, formulado
pela empresa BIO RESIDUOS TRÁNSPORTES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob
o n". 08.680.158/0001-61, sediada em Cianorte, Estado do Paranó, sito à Avenida
Goiós, 431, Salas 2I e 22, Zona 01, quanto à exigência no edital convocatório de
apresentação de Ápólice de seguro de Responsabilidade Cívíl - Transporte de
Mercadorias Perigosas.

Esta Comissão opina pelo deferimento da impugnação
apres entada pe la referida empresa.

Desse modo, como se modiJicará o texto do edital, em respeito à
regra contida no § 44, do art. 2l da Lei no 8666/93, o edital de Pregão Presencial n"
22/201 5 deve ser republicado, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido.

Nova Santa Bárbara, 17 de junho de 2015.

Fabio ique Gomes
goeüo

AL os
ro

nde

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, S 43. 3266.8100, E - 86.250-000

Nova Santa Biárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.or.qov.br

EIaine
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PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

Ref. Ateração do edital de Pregão Presencial no 22l2OLs
Contrataçáo de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte,
tratamento e destinaçáo final de resíduos da saude.

O presente Processo, o Edital convocatório, bem como a
minuta do contrato, atende às exigências da Lei Federal n" 10.520, de
17lO7l2OO2, Lei Federal n" 8.666, de 2l/0611993, Republicada em
06/O711994, Decreto Federal n" 3.555 de 0810812000, Decreto Federal
n" 3.697, de 2l /12l2OOO e demais legislações pertinentes.

Nova Santa Bárbara PR,17106/2015.

to dico
PR 48857

.A

Departamento Jurídico
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NOVA SANTA BARBARA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCTAL NO 2212015
Processo AdministÍativo n,' 033/20í 5

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

AbeÉura: DiaO2l07l2015, às 14:00 horas.
Protocolo dos envelopes: até às í3h30min, do dia 0210112015.

í - A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, através do
Pregoeiro, designado pela Portaria no 015/2015, do Senhor Prefeito Municipal, torna público que
Íará realizar licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo Menor Preço, Por lote, que
será regida pela Lei 10.520, de 17 .O7 .02, Decreto 5.450, de 3'1.05.05 e, subsidiariamente, pela Lei
8.666, de 21.06.93, para contratação de empresa para prestação de serviços de coleta,
transporte, tratamento e destinação final de resíduos da saúde, de acordo com o presente

Edital.

2.1 - O objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a

administração, na contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transportê,
tratamênto e destinação final de resíduos da saúde, conforme descrições constantes neste

edital e seus anexos.

3. DO CREDENCIAMENTO ESPECíRCO PARA O PREGÃO PRESENCIAL

3.í - Poderáo participar deste certame as empresas do ramo pertinente ao

objeto que manifestem interesse com antecedência de até o terceiro dia anterior a data designada

à abertura das propostas, para efetuarem retirada gratuita do presente edital e seus anexos, junto

a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - PR, sendo
que os interessados deverão se dirigir ao Setor de Licitação, nos dias Úteis, das 08:00 às '12:00 e

das 't 3:00 às 17:00 horas, ou ainda poderão requerer o mesmo pelo e-mail

licitacao(@nsb.or.oov.br ou através do site www.nsb

322-Na hipótese do documento supra aludido não se apresentar em original, a r r

cópia deverá ser autenticada. 
f

Rua Walfiedo Bittçncourt de Morass no 222, Centro, t 43. 3266.8100, I - 86.250{00 Nova Santa BfubaÍ4 ParaÍrá
7

PREFEITURA MUNICIPAL

rsraoo oo panaNÁ

1.1 - No dia 021O712015, às 14:00 horas, na Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, Estado do Paraná, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa
Bárbara - PR, será feita a abertura do certame, sendo que as empresas participantes deverão
apresentar envelopes fechados e indevassáveis até às í3:30 horas do dia 0210712015, contendo
documentos e proposta assinada por seu representante legal, no Setor de Licitações da Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,
222 - Cenlro, Nova Santa Bárbara - PR.

2. DO OBJETO

3.2 - Nos atos públicos do procedimento licitatório somente será permitida

manifestação oral ou escrita de pessoas devidamente credenciadas pela proponente, devendo ser

conferida ou outorgada procuraçáo com poderes específicos.
3.2.1 - O referido documento deverá ser entregue à Comissão Julgadora, em

separado, antes da abeÍtura do envelope "habilitaçáo" que será retido e juntado ao processo

licitatório.

g - E-mail - licitacao@lsb.pr.qov.bÍ - www.nsb.or.eov.br
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3.4 - As empresas participantes farão o CREDENCIAMENTO antes da sessão/
pública. O representante da empresa entregará ao PREGOEIRO documento que o credencie
para participar do certame, respondendo por sua representada, devendo, ainda, identificar-se e
exibir a Carteira de ldentidade ou outro documento equivalente, com fotografia.

3.5 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração,
sempre acompanhado do Contrato Social e suas alterações ou outro instrumento constitutivo dal
eventual proponente, diretamente vinculado à correspondente natureza jurídica, com poderes
específicos para, além de representar a proponente em todas as etapas/fases do PREGÂO,
formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular
lances ou ofertas na(s) etapa de lance(s), negociar a redução de preço, desistir da intenção de
interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os
esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos pêrtinentes
ao certame. Deverá também, apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA CUMPRE OS/
REQUISITOS DE HABILITAçÃO lFora do envetope - Coníorme modelo anexo), apÍesentar
TERMO DE CREDENCIAMENTO (Fora do envelope - ConbÍÍne modelo anexo), os envelopes
PROPOSTA DE PREÇOS (1) E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2).

3.6 - Se o representante da empresa ostentar a condição de sócio, proprietário,

dirigente ou assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento público de
procuração, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto/Contrato Social ou documento
equivalente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações
decorrentes de tal investidura.

3.7 - Caso o Licltante tenha preenchido os requisitos dos sub-itens anteriores não
haverá necessidade de apresentar cópia do contrato social no envelope de HABILITAÇÃO.

3.8 - A ausência da documentação referida ou a apresentação em
desconformidade com as exigências previstas impossibilitará a participação da empresa neste

PREGÃO.
3.9 - Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não

funcionem no País, de interessados que se encontre sob falência, concordata, concurso de

credores, dissolução e liquidaçáo, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de

constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com

suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, ou

declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

4 - FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREçOS E ENVELOPES DE

HABILITAÇÃO

4.'t -Os envelopes com as propostas de preços (01) e os documentos de

habilitação (02) deverão ser apresentados, separadamente, em 02 (dois) envelopes distintos,

fechados e indevassáveis, endereçado como se segue:

-{

Rua Walfredo Bittencourt de Mordes n' 222, Centro, I 43. 326ó.8100, I - 86.250-000 Nova Santa Bfubar4 Paraná

E - E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - wtru.nsb.or.sov.br 2

PREFEITURA MUNICIPAL
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3.3 - Qualquer documento apresentado em cópias simples deverá o representante
do proponente licitante, nele declarar, sob as penas da lei, que é autêntico.



NOVA SANTA BARBARA 071
ESTÁDO DO PARANÁ

ENVELOPE-I-PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
RUA WALFREDO BITTENCOURT DE MORAES , NO 222,
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL NO 22T2O'15

ABERTURÂ DlAO2tO7t2O15, AS í4:00 HORAS

ENVELOPE I - PROPOSTA (onde deverá constar a proposta do
proponente conforme ltem 4.2 - Da Proposta);

ENVELOPE-II .HABILITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
RUA WALFREOO BITTENCOURT DE IUORAES, NO 222.
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL NO 222015
ABERTURA DIAO2IO7I2O15, ÀS TN:OO HORAS

ENVELOPE ll - HABILITAçÃO (onde deverá constar os
documentos exigidos na ltem 4.3 - Da Habilitação);

Deverá constar no verso dos Envelopes I e ll, timbre com
a Razão Social do Proponente. ou escrito mecanicamentê,

4.2- Nos anexos deste Edital contém a relação detalhada do objeto da licitaçáo
(Anexo l), o arquivo digital de proposta (Anexo ll), o programa de preenchimento de proposta
(Anexo lll) e as instruçóes para preenchimento de proposta (Anexo lV):

ll - A proposta deverá ser impressa em 0í (uma) via, preenchida pelo programa de preenchimento
de proposta (Anexo lll), conforme instruções contidas no (Anexo lV) e, obrigatoriamente,
entregue dentro do ENVELOPE 0í - PROPOSTA, com as mesmas informações constantes na
proposta gravada em CD, constando:

a) Nome ou Razão Social, endereço completo, telefone e fax da proponente;

b) Número do CNPJ/MF;
c) Número do Procedimento adotado;
d) Descrição detalhada dos serviços oferecidos;
e) Preço mensal e preço total oferlado;
f) Prazo de validade da proposta, expressamente declarado, não inferior a 60

(sessenta) dias contados do dia da abertura do "Envelope Proposta";

S) Assinatura do representante legal da empresa proponente que tenha
poderes para tanto;

h) Dados Bancários para Depósito (Conta em nome da empresa),
preferencialmente no Banco do Brasil, Bradesco ou Sicredi.

Itl - a não apresentação do arquivo digital (CD-R ou PEN-DRIVE), se este estiver incompleto, 
^çou não for possível efetivar a leitura dos dados, implicará na desclassiÍicação da prcpostri 

f
Rua WalfÍedo Bittencourt de Moraes no 222, CentÍo, t 43. 3266.E100, I - 86.250{00 Nova Sa a Btubarq Paraná

El -E-mail - licitacao@$b.pr.qov.br - www.nsb.or,gov.br 3

PREFEITURA IilUNICIPAL

l- O arquivo digital de proposta (Anexo ll) deverá ser gravado em CD-R ou PEN-DRIVE,
preenchido pelo programa de preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruções
contidas no (Anexo lV) e, obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 0í - PROPOSTA,
com as mesmas inÍormações constantes na proposta impressa;



ESTADO DO PARANA

lV - a empresa deverá apresentar o arquivo digital armazenado em mídia em bom estado, bem
acondicionada, para que náo sofra danos;
V - recomenda-se que a empresa no momento da abertura do certame, possua cópia altemativa
do arquivo digital;
Vl - a proposta de preços deverá ser preenchida, em moeda corrente nacional, com duas casas
decimais após a vírgula. O preço ofertado será sempre o preço final, nele devendo estar
computado, todas as despesas que incidam sobre o contrato as quais ficarão a cargo da futura
contratada;
Vll - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas;
Vlll - O arquivo com a Proposta de Preços estará disponível no endereço eletrônico
www.nsb.or.qov.br, na guia Licitaçôes/Pregôes, onde também encontram-se disponíveis o
Programa EsPropostas que disponibiliza o preenchimento da mesma;
lX - a Proposta de Preços lmpressa e a mídia com o arquivo digital serão acondicionados no
ENVELOPE no 0í;

Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (GNPJ);

PREFEITURA MUNICIPAL 0?2
NOVA SANTA BARBARA

Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (Certidáo Conjurta de
Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União),/
Certidão Negativa de Tributos Estaduais;,2/
Prova de regularidade relativa aos Tributos Mobiliários ermobiliários com a
Fazenda Municipal da sede da Empresa proponente; /
Prova de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social
(INSS); ou Certidão Negativa de Débitos aos Tributos Federais e aPivida
Ativa da União, conforme Portaria Conjunta n' 1751 de O2l'1Q12014; .z
Prova de Regularidade de Situaçts - CRS, perante o Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS); z
CeÉidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título Vll-A
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n0 5.452,

de 10 de maio de 1943. (NR). ,,/
Licença Ambiental de Operação expedida pelo Órgão competente e/ou

IAP - lnstituto Ambiental do Paraná, com finalidade de Coleta, Trangporte e

Armazenamento Temporário de Resíduos de Serviço de Saúde; ./
Licença Ambiental de Operação expedida pelo Órgão competente e/ou

IAP - lnstituto Ambiental do Paraná, com finalidade de tratamento térmico
(lncineraçáo) de resíduos dos serviços de saúde; z
Licença Ambiental de Operação expedida pelo Órgão competente e/ou

IAP - lnstituto Ambiental/o Paraná, com Íinalidade de disposição final de
resíduos classe ll. ,/ ,/
CaÉa de Anuência da lncineradora para a Transportadorai '
Responsável Técnico pelo Transporte, cadastrado noCRBlO; ,,/ 

f

a

a

I

Rua Walfredo Binencourt de Moraes no 222, C€ntÍo, t 43. 3266.8100, I - 86.250-000 Nova Santa Btubarq Paraná

E - E-mail - licitacao@nsb.or.eov.br - wrrw.nsb.pr.qov.br 4

4.3 - O Envelope de Habilitação (Envelope ll), deverá ser apresentado em
envelope fechado e indevassável, com os seguintes documentos:
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NOVA SANTA BARBARA 073

Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, acompanhado da
prova do respectivo certificado de registro (Acervo), compatível em
característica com o objeto licitado passado por pessoas jurídicas de direito
publico ou privado, registrado no respectivo Órgão de Ctasse, conforme
exigências legais, que comprovem que a empresa, e um de seus
responsáve§ técnicos, exerceram atividades semelhantes ao objeto do
Edital; '/
CeÉificado de Capacitação- Técnica dos Coletores, carteira do MOPP
(Cópia do documenlo); ..,/
Certificado de Cadastro Técnico Federal junto ao lBAlti.A; zl
PPRA - programa de prevenção de riscos ambientais atualizados (NR09)
da incineradora e da transportadora; -/
Declaração do licitante de não haver Íato supervenientê à sua habililação
que impeça a participaçáo nesta licitaçáo (Conbrmemodeloanexo);./
Dechração do amprirento ao diçodo ro art§o 7, irn )OC(ll da ConstfulÉo Federal,

quanto à pciUçao de habalho ndmo, papco or irmlúre a menoÍes de dezoito anc
e qu,a§ua habalho a menoes ê 1 6 anc, satuo ryt
ancs (Coníorme moddo anexo). ----

cordlÉo de apendia a paú de 14

Declaração de nâo parentesco (Conblrne moddo anexo).
o ldentiÍicação dos sócios da Empresa licitante ou de quem o estatuto de

constituição societária designar, bem como a qualificação da pessoa que
assinarão instrumento contratual, para o caso da Empresa vir a ser
vencedora do ceÍtame. Referidas informações poderão ser prestadas

através de Declaração a ser assinada pêlo Representante Legal da
Empresa, podendo ser utilizado o (Corfuirne modelo anexo); (a não

apresentação desta declaração não implicará na desclassiÍicação do
licitante no certame); ,,.

4.4 - A apresentação dos documentos mencionados constitui-se em requisito

essencial para a habilitação dos conconentes;

4.5 - As certidões apresentadas pelo licitante que não tragam sua validade

expressa serão consideradas pela Comissão de Licitação, válidas por 60 (sessenta) dias da data

da expedição.

5 - DO PREÇO E DO PAGAMENTO

5.í - O Preço estimado para a contratação é de R$ í.03í,00 (um mil e
trinta e um reais), mensais, por um período de 12 (doze) meses, totalizando R$ í2.372,00 (doze

mil, trezentos e setênta e dois reais).

5.2 - Os preços propostos deverão ser finais, em moeda nacional,
incluindo toda e qualquer despesa com tributos ê fretes, assim como conter somente duas

casas decimais, não sendo admitidos valores simbólicos, irrisórios ou iguais a zero,

ensejando a desclassiÍicação.

Rua Waltedo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, t 43. 3266.8100, I - 86.250400 Nova Santa Bitubar4 Paraná
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5.3-A proponente é obrigada a manter, durante a vigência contratual,
todas as condições de habilitação e qualificaçáo exigidas na licitação (artigo 54, inciso xiii da lei no
8.666/9s).

5.4-Saá permitido o reajuste após 12 (doze) meses de vigência pelo IGPM
acumulado no período.

6 - DA DESPESA ORçAMENTÁRA

6.'l - A des sa com a sente licita o correrá à conta da o

7 . ABERTURA DOS ENVELOPES
7.1- Compete ao PREGOEIRO proceder à abertura dos envelopes de Propostas

de Preços (1), conservando intactos os envelopes Documentos de Habilitação (2), os quais ficarão
em posse do PREGOEIRO e EQUIPE DE APOIO.

7.2- O PREGOEIRO examinará as Propostas de Preços sempre levando em
conta as exigências fixadas neste Edital e em seus anexos, desclassificando as propostas que
não atenderem as exigências.

7,3- O PREGOEIRO procederá à abeÉura dos envelopes contendo as
Propostas de Preços e classificará o autoÍ da proposta de menor preço e aqueles que
tenham apresentado propostas êm valores sucessivos e superiores em até í0% (dez por
cento), relativamente à de menor preço.

7.4- Em seguida, será dado inicio à etapa de apresentação de lances verbais

pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e
decrescentes;

7.5- O PREGOEIRO convidará individualmente os licitantes classiÍicados, de
Íorma seqüencial, a partir do autor da proposta classiÍicada em segundo lugar, a apresentar

lances verbais, até a proclamação do vencedor;

7.6- O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocado pelo

pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último

preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas;

7.7 - Caso não sejam ofertados lances verbais, será verificada a conÍormidade 41f,
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contrataÉo; ,f

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, centro, t 43. 3266.8t00, I - 86.250-000 Nova santa Bárbar4 Paraná

E - E-mail - Iicitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.or.gov,br 6

DOTAÇÓES

2015 2430 loe.oor . r o.aor .0340.2034 0
20't5 2440 loa.oor.ro.sor.o34o.2ov 303
2015 2450 loa.oor . r o.sor .0340.2034 325

PREÇOS (í) E DE LANGES

7.3.1- Quando não forem verificadas, no minimo, 3 (três) propostas escritas
nas condições definidas no sub-item anterior, o pregoeiro classiÍicará as melhores
propostas subseqüentes, até o máximo de 3 (três), paÍa que seus autores paÉicipem dos
lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

Exercício da
despesa lConta 

Oa despesa 
lFuncional lFonte 

de recursoprogramática
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7.8- É facultado ao PREGOEIRO negociar com a proponente de menor preço
unitário, para que seja obtido preço melhor.

7.9- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o
pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto ê o valor,
decidindo motivadamente a respeito;

8 - ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTOS DE HAB|LITAçÃO (2)

8.í- Considerada aceitável a proposta de menor pÍeço, será aberto o Envelope
Documentos de Habilitação (2) do licitante que a tiver formulado, para a confirmaçáo de suas
condições de habilitação;

8.2- Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante
será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

8.3- Se a oferta não for aceitável ou se a proponente desatender as exigências
habilitatórias, o PREGOEIRO examinará a oferta subseqüente de menor preço, decidindo sobre
sua aceitabilidade quanto ao preço ou objeto.

9 - RECURSO ADMINISTRATIVO

9.1- Ao final da sessão a(s) proponente(s) que participou (aram) do PREGÃO
ou que tenha(m) sido impedida(s) de fazêJo(s), se presente(s) à sessão, deverá(ao) manifestar
imediata e motivadamente a(s) intenção(ões) de reconer;

9.í.í- Havendo intenção de interposiçáo de recurso contra qualquer

etapa/fase/procedimento do PREGÃO, a proponênte interessada deverá manifestar-se imediata e

motivadamente a respeito, procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata, juntando

memorial no prazo de 3 (três) dias, a contar da ocorrência.

9.1.2- As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar

contra-razóes em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do

RECORRENTE.
9.í.3- Após a apresentação das contra-razões ou do decurso no prazo

estabelecido para tanto, o PREGOEIRO examinará o recurso, podendo reÍormar sua decisão ou

encaminhá-lo, devidamente informado, à Procuradoria Jurídica para decisão.

íO - HOMOLOGAçÃO E ADJUDICAçÃO

10.1- Compete ao Prefeito Municipal homologar o PREGÃO, após parecer da

Procuradoria Jurídica do Município, adjudicando o objeto à empresa vencedora (o) do certame.

í0.2- A falta de manifesta@o imediata e motivada da intenção de interpor

recurso, por parte das proponentes, importará na decadência do direito de recurso, competindo ao

PREGOEIRO adjudicar o objeto do certame à proponente vencedora.

10.3- Existindo recurso e constatada a regularidade dos atos praticados e

após a decisão do mesmo, a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do objeto

Rua Walfredo Bittencourt de Momes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, I - 86.250'000 Nova Santa
7E - E-mail -.Ug!qçaaI@!§b-U.gotlb! - www.nsb.pr.sov.br

BárbarE Paraná
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do certame à proponente vencedora.
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í.I - DO CONTRATO

11.í- Após homologado, será confeccionado o respectivo Contrato, em 3
(três) vias iguais.

1'1.2- Como condição para celebração de contrato, o licitante vencedor
deverá manter as mesmas condições de habilitação;

'12.1- O prazo para início da prestaçáo do serviço é de 02 (dois) dias úteis,
contados a partir da assinatura do contrato. A coleta deverá ser feita na Secretaria Municipal de
Saúde, sito à Rua Antônio Joaquim Rodrigues, S/N, Nova Santa Bárbara - PR, a cada í5 dias,
em dia a ser determinado pela Contratante.

í3 - DO EDITAL

13.1.2- Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova

data para realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração do edital não

afetar a formulação da proposta.

14 - DAS PENALIDADES

í4.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, as licitantes, conforme a

infração, estarão sujeitas as seguintes penalidades:

Rua WalfÍedo Bittencourt de Moraes n' 222, C€ntro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000 Nova Santa Bárbara Paraná
8

ArÍ- 7 da Lei Federal 10.520n002- Quem, convocado, dentro do
prazo de validade da sua proposta, não celêbraÍ o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o cerlame, enseiar o retardamento da

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, compoúar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de
licitar e contratar com a União, EsÍados, Distrito Federal ou Municípios e, setá
descredenciado no Sicaf, ou nos srsÍem as de cadastramento de fomecedores a que se
refere o inciso XtV do arí I desta Lei, pelo pnzo de até 5 (cinco) anos, sem preiuízo das
multas previstas em edital e no contrato ê das dêrnais cominações legais.

E - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br- www.nsb.or.gov.br

í í.3- Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular no ato
da assinatura do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificaçáo,
para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicaçáo das sanções
cabíveis.

í 1.4 - Do prazo de vigência do contrato: o contrato a ser Íirmado terá prazo
de vigência de í2 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura, podendo ser
prorrogado por conveniência administrativa, nos termos do art. 57, da Lei no. 8.666/93.

12 _ PR}ZO E LOCAL DA COLETA

13.1- As impugnações ao ato convocatório do Pregão seráo recebidas até 2
(dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, através do fax (43) 3266-
8100 ou por e-mail: licitacao(ônsb.or.oov. br

í3.'1.í- A petição será dirigida à autoridade subscritora do edital, que decidirá
no prazo de até 2 (dois) dias úteis.
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14.í.'l- Deixar de apresentar a documentação êxigida no certame:
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administraçáo pelo prazo de 1 (um) ano;

14.1.2- DeixaÍ de manter a proposta (recusa injustificada para contratar);
suspensão do direito de licitar e contratar com a administração pelo prazo de 5 anos e multa de
109ó sobre o valor total do empenho);

't4.í.3- Executar o objeto com irregularidades, passíveis de correçáo
durante a execução e sem prejuízo ao resultado: adveiência;

'1t1.1.4- Multa de í% (um por cento) sobre o valor total do empenho (ou
do saldo não atendido) por dia de atraso na entrega do(s) bem (ns), sem prejuízo da
possibilidade de rescisão unilateral do contÍato pela Administração e da aplicação das
sanções previstas neste edital e na legislação inicialmente citada;

14.2- As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalaçóes da
contratante, pela contratada, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta
específica em favor da contratante, ou cobrados judicialmente.

í4.3- O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das
obrigações que lhes correspondam, não será considerado como inadimplemento contÍatual se
tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e

comprovados, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir.

15 - DTSPOS]çÕES FTNAS

í 5.'l - Fica assegurado ao Município o direito de, no interesse da
Administração, revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, ou anulá-la
por ilegalidade, dando ciência aos participantes, em despacho Íundamentado, sem obrigação de
indenizar (art. 49 da Lei Federal 8666/93).

í5.2- Quaisquer dúvidas, informações e esclarecimentos sobre esta licitação

serão prestados pelo Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio, no Setor de Licitações, sito à
Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Cenlro, Nova Santa BáÍbara - Pr. CEP: 86.250-000. Fone:

43-3266-8'100 ou por e-mail: licitacao@nsb.pr.oov.br. O horário para atendimento é de segunda a

sexta-feira das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas.

15.3- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia

do início e incluir-se-á o do vencimento.

'15.4- Aplica-se nos casos omissos, o disposto na Lei Federal 10.520102,

subsidiariamente nas Leis Federais 8666/93.

15.5 - As instruções estabelecidas neste edital de licitação determinam os

procedimentos que orientarão o presente procêsso licitatório até a assinatura do respectivo

contrato administrativo. Alegações de desconhecimento destas instruções, bem como das

disposições legais acima especificadas, náo serão aceitas como razões válidas para justificar

quaisquer enos ou divergências encontradas em seus documentos de habilitaçáo e/ou F,roOost""rfr

Rua Walfredo Bittercourt de Moraes n' 222, Centro, 8 43. 3266.8100, I - 86.250400 Nova Santa Btubarq Paraná I

rsrloo oo pgRlr.iÁ

El - E-mail - licitacaotânsb.pr.eov.br- www.nsb.pr.eov.br



PREFEITURA TMUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PARANÁ

15.7- Fica designado o foro da Comarca de São Jerônimo da Sena, Estado
do Paraná, para dirimir quaisquer questões judiciais oriundas deste Edital.

Nova Santa Bárbara, 1710612015.

Fabio ue Gomes
oerro

Portaria n' 01512015

Marta Luci ilvestre Rezende
Secretária nicipal de Saúde

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266 8100, I - 86.250-000 Nova SaÍlta Btubar4 Paraná

E - E-mail - licitacao@nsb.or.eov.br - www.nsb.or.gov.br
10

0?8

í5.6- A participação do licitante neste pregão implica na aceitação de todos
os termos deste Edital.
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PREGAO PRESENCIAL NO 22120,,15

ANEXO I

TERMo oe nerenÊHcn

í.'t - A presente licitação destina-se à contratação de empresa para
prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos da saúde,
de acordo com as características descritas neste Termo de Referência e demais anexos.

2.1 - Coleta, transpoÉe, tratamento e destinação Íinal de resíduos de
serviços de saúde pertencentes ao grupo "A' (resíduos infectantes), grupo 'B" (resíduos

contendo substâncias químicas) e grupo 'E" (resíduos perfurocortantes).

2.2 - A coleta deverá ser feita na Secretaria Municipal de Saúde, sito à Rua

Antônio Joaquim Rodrigues, SiN, Nova Santa Bárbara - PR, a cada 15 dias, em dia a ser

determinado pela contratante.

2.3 - Todos resíduos coletados deveráo estar acondicionados dentro de

bombonas de polietileno de alta densidade, fornecidas pela contratada, identificadas com os

dados da unidade geradora, sendo as mesmas lacradas e pesadas no ato da coleta.

2. DAS ESPECTFTCAÇOES E CARACTER|STICAS DO OBJETO

MESES '1.03'Í,00 12.372,001 3853 Coleta, transporte, tratamento e
destinaçáo final de resíduos
pertencentes ao grupo A (resíduos
infectantes), grupo B (resíduos
contendo substâncias químicas) e
grupo E (resíduos perfurocortantes). A
coleta deverá ser feita na Secretaria
Municipal de Saúde, sito à Rua
Antônio Joaquim Rodrigues, S/N,
Nova Santa Bárbara - PR, a cada 15
dias, em dia a ser determinado pela
contratante. Os resíduos coletados
deveráo estar acondicionados dentro
de bombonas de polietileno de alta
densidade, fornecidas pela contratada,
identificadas com os dados da
unidade geradora, sendo as mesmas
lacradas e pesadas no ato da coleta.

12,O0

12.372,00TOTAL

Tffiry ffit IrEIArcmt trrflamt ffm

Rua Walftedo Bittencouí de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, I - 86.250400 Nova Santa BárbaÍ4 Paraná
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2.4 - A cada coleta, a contratada deverá emitir MTR - Manifesto para
Transportes de Resíduos e posteriormente emitir o CDR Certificado de Destruição de Resíduos
recolhidos.

3.'l - Os serviços deverão serem prestados conforme especificado
no edital convocatório.

3.2 - As empresas que não puderem atender aos requisitos
solicitados pelo presente certame, deverão abster-se de cotar.

3.3 - Do prazo de vigência do contrato: o contrato a ser firmado
terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura, podendo
ser prorrogado por conveniência administrativa, nos termos do art. 57, da Lei no. 8.666/93.

3.4 - Quaisquer dúvidas referentes ao objeto desta licitação
poderão ser sanadas junto à Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, no Setor de Licitaçóes,
Contratos e Compras, através do telefone (43) 3266-8100, ou pelo E-mail:
licitacao(ônsb. or.oov. br.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, t 43. 3266.8100, I - 86.250{00 Nova Santa Btubar4 Paraná
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12



PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ

NOVA SANTA BARBARA 081

MODELO
(papel timbrado da empresa proponente)

DECLARAÇÃO FATO SUPERVENIENTE

PREGÃO PRESENCIAL NO 2212015

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participação no Processo
Licitatório, PREGÃO PRESENCIAL No 22l2015,junto ao Município de Nova Santa Bárbara que a
empresa inscrita no CNPJ sob o no até a presente data não recebeu
deste ou de qualquer outro órgão da administraçáo pública direta ou indireta, SUSPENSÃO
TEMPORARIA, de participação em licitações e/ou impedimento de contratar com a administração,

assim como não ter recebido declaração de INIDONEIDADE, para licitar ou contratar com a
administração pública Íederal, estadual, ou municipal e do Distrito Federal, não havendo assim

FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAçÃO da mesma, ciente da obrigatoriedade

de comunicar ocorrências posteriores.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Local, data.

Assinatura
Nome

(Obs: Não usar o Timbre da Prefeitura Municipal.)

Rua Úalfredo Binencourt de Moracs no 222, CentÍo, I 43. 3266.8100, I - 86250400 Nova Santa Bfubar4 Paraná

t - E-mail - licitacao@nsb.or.eov.br - www.nsb.or.sov.br
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MODELO
(papel timbrado da empresa proponente)

DECLARAçÃO DE QUEM ASSINARÁ O CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL NO 2212015

Declaro, sob as penas da Lei, e para os devidos fins, que os sócios proprietários (ou quem o
estatuto de constituição societária designar), da Empresa inscrita no cNpJ no

com sede na Rua são os Srs. _(nomes
completos)

Declaro ainda, que, no caso desta Empresa ser vencedora do certame promovido pela
Pregão Presencial no 2212015, a pessoa que assinará o instÍumento contratuel será o sr.

(nomecompleto)_,_(qualificação)_, (endereço)_.

Por ser verdade, firmo a presente

(Assinatura)

(nome do Licitante ou Representante Legal)

(Obs: Não usar o Timbre da Prefeitura Municipal.)

Rua Walfredo BiÍencourt de Mora€s no 222, Centlo, t 43. 3266.E100, B - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná
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MODELO
(papel timbrado da emprêsa proponentê)

(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE PLENAMENTE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL NO 2212015

Prezados Senhores:

inscrito no CNPJ no

083

I
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) portador da

declara que 'Atende Plenamente"
aos requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 4o da Lei Federal no

10.520, de 't7 de julho de 2002.

Datado aos.........dias de

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

(Obs: Não usar o Timbre da Prefeitura Municipal')

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes rf 222, CerÍ.ro, 8 43. 3266.8100, E - 86i5ú00 Nova Santa Bárbara Paraná
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MODELO
(papel timbrado da empresa proponente)

(Declaração a ser âprêsentada Íora do envelope)

TERMO DE CREDENCIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL NO 2212015

A empresa com sede na
representada pelo(a) Sr.(a) , CREDENCIA o(a) Sr.(a) _,

Local, data
Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

(Obs: Não usar o Timbre da Prefeitura Municipal.)

Rua Walfiedo Bittencourt dç Moraes no 222, CentIo, a 43. 3266.8100, I - 86.250{00 Nova Santa Bárbara, Paraná

g - E-mail - licitacao@lsb.Dr.qov.br - www.nsb.or.gov.br
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CNPJ n.o

(cARGo),portado(a)doR'G.noeC.P.F.no-'para
representá-la perante o Município de Nova Santa Bárbara em licitação na modalidade Pregão
Presencial no 2212015 - PMNSB, contratação de empresa para prestação de serviços de
coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos da saúde, podendo formular
lances, negociar preços e pratlcar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir
de recursos em todas as fases licitatórias.
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MODELO
(papel timbrado da empresa proponênte)

A empresa
por intermédi o de seu representante legal o(a) S(a). portado(a) da Carteira de ldentidade
no- e do CPF no 

- 

DECLARA, para Í'ins do disposto no
inciso V, do aft.27 da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 19g3, acrescido pela Lei no g.g54,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a
partir de quatoze anos, na condição de aprendiz.

Rua Walfrcdo Bittencourt de Mones no 222, CentÍo, t 43. 326ó.8100, E] - E6.250{00 Nova Sarta Btubarq Paraná
El - E-mail - licitacao@rsb.or.eov.br - www.nsb.Dr.eov.br 77

DECLARAÇAO (ART. 70, tNC. XXXilt DA CF)

PREGÃO PRESENCIAL NO 2212015

Prezados Senhores:

inscrita no CNPJ sob no _ ,

Nova Santa Bárbara, _ de _ de _.
Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

íObs: Não usar o Timbre da PreÍeitura Municipal.)
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ffi u1[ BH; pÍesenciar N. rzroí s, ?Í#[f;.1íi,"",1?r5 Í:Nova santa Bárbara, que não.. mantém em seu quadro socieiário ou erpregà cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o iercãiro grãu oe
servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direçáo e de asúsoramento,
de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças, compras e Liátações do
Município de Prefeitura Municipal de Nova Santã Bárbara.

(nome da empresa)
no

ÍI,ODELO
(papel ümbrado da empresa proponente)

DECLAR.AçÃO DE NÃO PARENTESCO

PREGÃO PRESENCIAL NO 2212015

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.
Local, data.

Assinatura
Nome

por intermédio de seu represe
inscrita no CNPJ sob o
ntante legal o (a) Sr (a)

portador (a) da Carteira de ldentidade no

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, CentÍo, t 43. 3266.8100, B - E6.250400 Nova Santa Btuban, Paraná
g - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - *rrry.nsb.pr.gov.br 18

esraoo oo penalÁ

(Obs: Não usar o Timbre da Prefeitura Municioal.)
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5. MINUTA DO CONTRATO

MINUTA DO CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA
MUNtctpAL DE NovA sANTA eÁnenRe E A EMpRESA
<FORNECEOOR,CONTRATO#T&NOME, TENDO POR OBJETO A
conrmrlçÃo DE EMPRESA PARA enesraçÃo DE sERVtços DE
coLETA, TRANSeoRTE, TRATAMENTo E oEsnNAçÃo HNAL DE
REsÍDUos on slúoe.

Referente Pregão Presen cial n.o 2212015

Pelo pÍesente instrumento particular de contrato, vinculado ao pregão
Presencial n.o 221201s, de um tado, a PREFE|TURA Do MuNtcíplo DE NovA SANTA
BÁRBARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o no g5.561.080/000,|-
60, com sede na Rua walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222 - centro, Nova santa Bárbara,
Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir Valério, brasileiro,
casado, portador do R.G. no 

-.............- 

ssP/pR, c.p.F. no residente e domiciliado
nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, pessoa jurídica, de direito privado, com sede a
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECO>, <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NUMERO>,
município de <FoRNECEDoR.coNTRATO#T&CtDADE>-<FoRNEcEDoR.coNTRATO#T&UF>,
inscrito no CNPJ/MF sob n.o <FoRNEcEDoR.coNTRATo#T&cNpJ>, doravante denominada
CONTRATADA, em conformidade com a Lei no 8666, de 2'l de junho de 1993, alterada pela Lei
8.883/94 e posteriores, ajustam e celebram o presente contrato, de acordo com as seguintes
cláusulas e condições a seguir estabelecidas e enunciadas:

CúUSULA PRIMEIRA. Do oBJETo

A CONTRATADA obriga-se à Prestação de Serviços de Coleta,
Transporte, Tratamento e Destinação Final de Resíduos da saúde, compreendendo de maneira
específica cada etapa, conforme descrição abaixo:

) Coleta: Ato realizado nas EAS (estabelecimento de
assistência à saúde) com o intuito de retirar os resÍduos de serviços de saúde devidamente pré-
dispostos e armazenados.

F Transporte: Ato realizado posteriormente à coleta dos
resíduos, que consiste em transportar os resíduos, para serem esterilizados e descaracterizados
na estação de tratamento.

) Tratamento e Destinação Final: Ato após o recebimento do
material na estaçáo de tratamento. Consiste no emprego de pÍocesso de autoclavagem, a Íim de
se obter a esterilizaçáo dos resíduos e posteriormente os mesmos serão descarac{erizados e
dispostos em vala asséptica.

> A cada coleta, a contratada deverá emitir MTR - Manifesto
para Transportes de Resíduos e posteriormente emitir o CDR Certificado de Destruição de
Resíduos recolhidos.

CúUSULA SEGUNDA - DA NATURÊZA Dos REsiDUoS

Rua Walfrcdo Bittencourt dc Moracs no 222, Cento, I 43. 326ó.E100, I - E6.250400 Nova Santa Bâbara, Paraná
El - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - wvw.nsb.pr.gov.br 19
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Os serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final,
serão realizados nos resíduos pertencentes ao grupo 'A" (resíduos infectantes), grupo "B'
(resíduos conlendo substâncias químicas) e grupo 'E" (resíduos perfurocortantes), todos com
suas características descritas na RDC no 306 de 0711212007, da Agencia Nacional de Vigilância
Sanitária - ANVISA.

CúUSULA TERGEIRA - Do PRÂzo E LocAL DA coLETA

O prazo para inÍcio da prestação do serviço é de 02 (dois) dias
úteis, contados a partir da assinatura do contrato. A coleta deverá ser feita na Secretaria
Municipal de Saúde, sito à Rua Antônio Joaquim Rodrigues, S/N, Nova Santa Bárbara - PR, a
cada í5 dias, em dia a ser determinado pela contratante.

CúUSULA QUARTA - Do ARMAZENAMENTo

Todos resíduos coletados deverão estar acondicionados dentro de
bombonas de polietileno de alta densidade, fornecidas pela contratada, identiÍicadas com os
dados da unidade geradora, sendo as mesmas lacradas e pesadas no ato da coleta.

CúUSULA QUINTA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS

Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos
a) Pregáo Presencial N.o 2?/20'15 - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As partes declaram ter pleno conhecimento que

os documentos mencionados nesta cláusula, serão considerados suficientes
para, em conjunto com este contrato, definirem seu objeto e a sua perfeita

execução.

PARÁGRAFO SEGUNDo - Em havendo dúvidas ou divergências entre os

anexos e este contrato, vale o contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A partir da assinatura deste contrato, a ele

passam a se vincular todas as atas de reuniões e/ou termos aditivos que

vierem a ser realizados e que importem em alterações de qualquer condição

contratual, desde que devidamente assinados pelos representantes legais das

partes.

CLÁUSULA SEXTA - DO PREçO
Para o fornecimento do objeto descrito na Cláusula Primeira, a

Rua Walfrçdo BittencouÍt de Moraes r' 222, CentrQ, I 43. 32ó6.8100, I - 86.250-000 Nova Santa

E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.sov.br
Biárbam, Paraná
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NOVA SANTA BARBARA

ParágraÍo único - A CONTRATANTE obriga-se a manter livre
acesso da CONTRATADA aos locais de coleta para a execução
correta dos serviços.

CONTRATANTE se obriga a pagar à CONTRATADA o valor de total de
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CúUSULA SÉIMA. Do PAGAMENTo

-O pagamento será efetuado conforme a prestação dos serviços, até o dia
05-(cinco) de cada mês, mediante aprêsentação das Notas Fiscãis e aceitaçáo áa mesma
pela Secretaria de Saúde.

Parágrafo único - A CONTRATADA se compromete a emitir a
respectiva Nota Fiscal no valor conespondente ao ajustado na Cláusula Quinta, com no mínimo
05 (cinco) dias úteis de antecedência, a Íim de viabilizar a tramitação necessária para o
pagamento.

CúusULA oITAVA. DA REsctsÃo CoNTRATUAL

A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da
Administração, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 7g da Lei Federal no
8.666/93, e amigável, pS acordo enlre as partes, mediante autorizaçáo escrita e fundamentada
das autoridades compeêntes, reduzida a termo no processo licitatório, desde de que haja
conveniência da Adminiskaçáo.

PARÁüRAFO ÚNICO - Quando o vencedor der câusa a Íescisáo do contrato,
além de multa de 20olo (vinte por cento) sobre o valor total do contrato e

Pemaig penalidades previstas, fica sujeita a uma das seguintes sançóes:
a) Advertência;
b) Suspensão temporária de participaçáo em licitação e impedimento de

§

contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos.
c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a

Administração Pública enquanto perdurem os motivos determinantes da
punição ou, até que seja promovida a reabilitaçáo perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
proponente ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no contido na letra 'b'.

CúUSULÂ NoNA. DAs sANÇÔEs

Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigações assumidas
neste contrato motivado pela CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por
indenizaçáo integral. Sem prejuízo das disposiçôes anteriores, responde ainda, a título de cláusula
penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da avença.

cúusuLA DÉcrMA - DA DoTAçÃo oRçAMENTARTA
As despesas deconentes desta Licitaçáo correrão por conta da dotação

orçamentária no

S

2015 lzato loe.oor.ro.sor.orl,o.2o:'+ lo

Rüâ Walfredo Biüerc.uí de Moraes no 222, Cerúo, t 43. 3266.t100, I - t6.250400 Nova Santa BáÍbü4 Paraná
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Exercício da
despesa lConta 

Oa despesa 
lFuncional 

programática 
lFonte 

de recurso
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2015 440 .00í.'10.301.0340.2034
015 .001.10.30"t.0340.2034

clÁusull oÉctrua pruMEtRA- Do pRAzo oe ueÊtcn.
O presente contrato lerá prazo de vigência de í 2 (doze) meses, contados a partir

da data de assinatura, podendo ser prorrogado por conveniência administrativa, nos termos do art.
57, da Lei no. 8.666/93.

GúUSULA DÉGIMA SEGUNDA - Do REAJUSTE

Para cada 12 (doze) meses de vigência do presente contrato, o valor das parcelas
mensais será reajustado tendo como base no IGP-M (indice Geral de Preços de Mercado da
Fundação Getúlio Vargas) acumulado nos últimos 12 (doze) meses.

Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, para a
solução das questões oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e acertados, firmam o presente contrato, em 03 (três)
vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Claudemir Valério

Prefeito Municipal

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOM E>

Rua WalfÍedo Bittencouí de Moraes Íro 222, Cento, 8 43. 3266.8100, B - 86.250400 Nova Santa BáÍbarq Paraná

El - E-mail - licitacao@nsb.or.eov.br - www.nsb.or.eov.br 22

lzqso lazs

CLÁUSULA oÉCIMA TERCEIRA. Do FoRo

Nova Santa Bárbara, aos _ de de _.

{
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ANEXO II

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 2Z2Oí5. SRP

ANEXO II -ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arquivo digital de proposta encontra-se com o nome:
PP2220íS_ANEXO2_ARQUIVO DlclTAL DE PROPOSTA.es!

091
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ANEXO III

ED|TAL oE pnecÃo pRESENctAL No 2z2oí5 - sRp

ANEXO III - PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

O programa de preenchimento de proposta encontra-se com o nome:
ANEXO3-PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.eXe

Rua Walfredo Bittencourt de Mones no 222, C€ntro, t 43. 3266.E100, I - 86.250-000 Nova Sa a Btubarq Paraná

E - E-mail - licitaçao@nsb.pr.sov.bÍ - www.nsb.pr.sov.br 24
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ANEXO IV

EOITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 222015. SRP

ANEXO IV- INSTRUçÔES PARA PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

Para agilizar as entregas de propostas pelos fornecedores foi desenvolvido um executável para a

digitação das mesmas.

Você receberá um executável com o nome ANEXO3_PROGRAÍúA DE PREENCHIMENTO DE

PROPOSTA.exe e um arquivo digital de proposta com o nome PP222015 _ANEXO2_ARQUIVO

DIGITAL DE PROPOSTA.eSI

Após o preenchimento dos dados, este arquivo deverá ser gravado em uma mídia (PEN DRIVE ou

CD) e colocado no Envelope ll o mesmo arquivo PP222Oí5_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE

PROPOSTA.eSI. Primeiramente copie os dois arquivos para seu computador. Abra o arquivo

ANEXO3-PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.eXe.

Acesse o programa esproposta.exe

Será aberta uma janela como a figura abaixo:

Clique no botão f

-r@E

MEil
."* |

5ài

grüt,30d.laÉod.20G

.tl
Eqtitm trtãnõ - |rrvi,r,ê+1rüE.co'n.tr

B Êra,*a+c,ra

ó [milsiio de P]oportà trtr8

Rua Walfiedo Bittencouí de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.E100, I - 86.250-000 Nova Santa Bfubara, Paraná
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NOVA SANTA BARBARA
esrpoo oo pennuÁ

,ií,

f
: Yc"ão: 1.t,0.3
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E localize o arquivo PP22201s_ANEXO2_ARQUIVO DlclTAL DE PROPOSTA.esI.

Serão liberadas as opções para cadastramento das propostas e dos dados cadastrais:

Clique no botáo

Vai abrir a janela:

Clique no botão

Abrirá a janela:

09{

lP'd€ruô M'.rici)c d. ltÍEã
Enüdàd€

I----ffi5 l------E lFrccÊ5áo &p€.1,ê

Nr ti:t.ção E!.!,cÍ.ô Hodüú.

utra 
I a"ar*r*rir. I

Osr
!tr.8o:1.1.0.3

@ o"a" ao tc.mcaaa

qrãt., 30 d. lürio d.2mB

! qt+tr p,opora ti lnsl,i p,.p-tu

EqÍüD ealrnü - vfl{.q.UüE.cdn.bí I

<; [mL3áo de PÍoporlà

AÉndô Ndr. Ciiôde UF

lPBlf 31s.li- lÁra;a 1 ISIPOBA

F BBÀsr

poé co.r.ds

O r*r,"

l*l

lssssss

aüià

Cê*rlêr

Cirôd.'
IBIPOnA

Bài'o

ESPI,À}IÁDA

9999S.39399

862m.000

Eíl.l
corpÍàs@dtrBdêsle.cm t

CNPJ ' lnscíiro Erhdud lns.,tÉ Muiipêl

lEMPffEsÂrEsÍE

Erdsero'

lrã-

lssss

a fí:i:. 6 Juídcà

lsss-ss

UF- CEP

E Eepresentante

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

El - E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - w*ru.nsb.or.sov.br

ESIÁDO DO PARANÁ

@ Dados do lornecedor I

..; Dados do Fornêcêdor

ls$gssgss

lsssrsrs/rsdtr-

li+B -------l I ,.1- lãro-iffi-

GEq!.{t-r. I

Preencha os campos, lembrando que os campos com (-) sáo de preenchimento obrigatório.

,f

n x
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Aparecerá uma janela como abaixo, com a opção de cadastrar a marca e o preço unitário de cada

produto:

Para imprimir a proposta, clique no botão: Qf lmprimir proposta

P §ravar proposta

Se o preenchimento estiver correto, será apresentada a janela:

8i""r,"'

HE

ss3999

Is9s9+99s9

lÁ,

l*l 8620m000

UF. CEPEiliro

99S.9S.9:r9S

Cidàdê'

Cllàdê Tá

Íeqes€nlaítô@enpÍesôlêsle.c{íÍ!br

F6é sdro!

Erdã4o NúrÊo

lG'-

CPÍ'

lc.t"
Eíd

á RepÍe3ênta.lê tl B

E6 rcI@EEEEEilEE!!@
r5.0om 15,0000

[Êo..§ ep.í,3à

r,(un uN 15,ümm2 sERvtÇo DE M/ú DE oBFÂ NÂvrÂÍ UBA DO MF

a
ú1 VALWLA 2Ft 607191 ].dm PÂB , 256.{Im Fàhic.1

Pí.ro TdC do Lot r o/@

EdiLd.
ftá.luà MuicipC dê lti,o'ã

Nr Li:idto E'.ãcí€à

T--ffi5 I-----E

2S.üm ã5.00m

I EqridàE 5i*€ínõ - wíJ'r.e$irJ'o,ccm,t

@ ooo* aoÍ""o.aol

Qu.rtô, ?O de Jãlio d.200€

O s,i
varão: l 1.0.3

rlt'*'t sqac

..' [mirião dê Propotla -..tl

Rua WalfÍedo Bittencourt de Morass no 222, Cçntro, t 43. 3266.8100, I - 86.250{00 Nova Ssnta BáÍbar4 Paraná
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'cdrps obíig.ióíns

Preencha os dados, náo esquecendo que os campos (-) são obrigatórios. Depois feche este

formulário e feche também o formulário de dados do fornecedor.

Clique na aba

Produtos/Serviços:

U E àYc Fopodà

Após cadastrar os dados dos itens, clicar no botão Gravar proposta:

{
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O arquivo foi gerado com sucesso!

ATENçÃO: Não esquecer de copiar o arquivo gerado (ex: "PP222015_ANEXO2_ARQUIVO

DIGITAL DE PROPOSTA.eSI") em um CD ou PEN DRIVE, o qual será apresentado no

ENVELOPE ll - PROPOSTA. Qualquer dúvida, entrar em contato com o Depto de Licitações da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara/Pr - Fone (43) 3266-8í 00 ou no e-mail

licitacao@nsb.pr.gov.br

Rua walfrçdo Bittçncourt de Moraes n' 222, Ccntlo, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná
g - E-mail - ligitrçaql@lsb+!49ltbr - www.nsb.pr.gov.br

Proposta grôvàdà em C:\Propo5tô.esl !!!

OK

Ç

lnformalion x
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Detalhes processo licitatório

CPF: 4271512958 (LOgglro

Voltàr

Editàr Exduir

Erúdade &eo./tDra Mui{IcÍplo DE r{oúA sq[rA úRBÂRÂ

Ano* 2ots l
No ücibéo/disperEa/iíÉIigiuladàder 22

Modalidade. pr€gáo

Número editàYprocessor 033/20rs

DesdiÉo Resumida do Objeto. coDuataÉo de empre§a para ptestaéo de sertiç6 de coleb, tsôrEDorE,

tsatamento e destinaÉo finat de residuos da sâúde

Forínà de Atôlição

Dobção Oçamentária* OBOO1 1030103{002034339039000

PÍeço mánÍno/R€íeÍênda de prê@ - e.372,m
R$.

Datô de târEamento do Edibl 01106/20r5

Data da Âbertrâ das Prop6t s 8/06/2ofs Dab Registro

Data Registso

0uúl20rs I

IIOVA Dalã da AbertJra d.s O2!O7t2Ots
Propostas

Dâta Cancelâmento

tÍFr/servic6.tce.pí.go/.ií/TC EPR/II úicipal/AM l-rDddtEsProcessocqn pÍa.õB 1t-l

t7106l20t5
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Executivo

Ano lll
IMPRE SA OFICIAI.-

EDIT
Seletivo Si IiÍlcado Dara Mêrêndêi no 002/20í5

O EXMO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA, EsTADo Do PARÂNÁ, no uso de suas
atÍibuiçÕes legais e de acordo com o Edital do processo
Seletlvo Simplilicado para tls.endetra no 0O2/2Oí5, de 03
de iunho de 20í5, publica e Íaz saber aos interessados que:

No Anexo I dêste instrumento consta o quantitalivo
de candidatos que realizaram inscrições;
No Anexo ll deste instrumento consla a relação de
cândidatos que liveram seus pedidos de inscrlçáo
deferidos e que estáo aptos a serem avaliados
alravés de seus títulos.
No Anexo lll deste instrumento consta a relaÉo de
candidatos que tiveram seus pedidos de inscriçóes
indêferidos.

Prefeitura do MunicÍpio de Nova Santa BáóaÍa -pa,aná,
em 17 dejunho de 2015.

ClaudêmlÍ Valé o
Prefeito Municipal

ANEXO I - QUANTITATIVO DE CANDIDATOS
CARGO tNscRtT0s

Merendeira 17

IOTAL 17

PREGÃO PRC]8EÜCIAL XO 22NOI5

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do
Paraná, através do Pregoeiro, designado pela Porlaía n
015/20í5, no uso de suas afibuiçóes, toÍna público e para
conhecimenlo dos interessados em partcipar da licitaÉo em
epígÍaÍe, a qual tem por objeto a contralaçáo de empresa
para prestaçáo de serviços de coleta, transporte, lratamenlo
e destinaçáo final de residuos da saúde, que foram
efetivadas alterações no edital. Face ao exposto, a data da
sessáo pública do ceÍlame Íica allerada para o dia
0210712015, à,s í,f:00h, na sede da Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara, sito na Rua Walfredo Bittencouí de
MoÍaes, 222 - Centro, Nova Sanla Bárbara - PR. O
recebimento dos envelopes será até às 13h30min, do dia
O2JO712015, no Setor de LicitaçÕes da PreÍeitura Municipal
de Nova Santa BáÍbara. O Edital alteÍado estará disponível
aos interessados, no site www.nsb.Dr.qov.br no link
Licitações. lnÍormaçôes complementares poderâo ser
obtidas em horário de expediente na Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de
Moraes no 222, pelo Íone: 43-3266-8100, ou por Email:
licitacaoaônsb .pr.qov.br.

Nova Santa BáúaÍa, 17106120'15

Fablo Henrique Gomes
Pregoeiro

Portaria n'015/2015

OocüÍipnlo Gsinâdo por C€íificádo
Digital - Nova Sanl,a Báôaía
95561080000160-áC SERASA-

ANEXO II - INSCRI HOMOLOGADAS

ANEXO - |NSC OES INDEFERIDAS

Diárlo Oílclal Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua:Walftedo Bittencourt de Moraes n'222 - Centro

Fone/Fax: (43) 326&8'1 00
E-mail: diaÍioofi cial@nsb.pÍ.gov.br

NOME RG

Elizabete Aparecida MoÍeira 5.269.527.9
Juliana de Paula 10.630.703-2

Maria das Dores Lisboa da Silva 7.284.661-3

NOME RG

Adriana Silva de Souza 10.387.176{
Ardressa Paula da Silva 10.207.094-í
Angela Aparecida Connado da Silva 10.450.2044

Claudinéia Rodra de Almeida 5.905.087-7

GilnaÍi Garmate Vletse í0.479.923{
ldinâa Baüsta Noíi 7.224.590.3
lsabel Amancio de olveira 17.802.588

Marli Nunes de Araúio 8.098.714-5

Maureci Meídes dos Sant6 10.157.648§
Ndde PÍoaça de Almeida Gomes 6.651.103{
RosecleÍ Gonçalves da Silva 12.753.094-7

Rosiane Gonçalves da Silva 8.505.828-2

Sandrioéia de Souza BaÍÍal 6.642.747 -1

Viüane lnácio 10.108.144-3

Sua

lVlunicípiode Nova Santa Bárbara - Paraná

N" 533 - Nova Santa Bárbara, paraná euarta-Feira,íTdeJunhode20í5.

Claudêmii Valéiiô "- PreÍeltõ
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HOMOLOCÀÇÀO DE 3' TARMO ADITIVO Tcndo cm visl! â corl.tülao
chct d+ í.fcrcnb ao Aditivo d. Pronog!çfo pclo pcrtodo d€ 06 (s.i!) m.s.r, no
CONTRATO M I 16201 I, rcfc.cd. à Dspcll'! n. 0ad2o I l, q'x r.m coho órcto a
loüfao dc un! Sda Com.rcirl m S indicâro RuÍlt d. MoíÍ.r.s, pàE scdaÍ o po6to
do DETRAN,. pcdido d! Sccí.irÍiô Muicipd dê Adminú!çào, aÉs púcccí
,uridicô favorávll. HOMOLOCO o ,lfcrido lditarlcnlo cm dGràçào dc prazo,
Rc.rdo.$vocado o SINDICATO RUR^L DE MORRETES, inscrilo crm n CNPJ
n'7.073.01 3/0001- 15, p€r! úsinalura do T.ímo Âdirivo d. Conrrâlo, nos rcnnot
do üt í. c.pu( do crt do diplom. lGC, iob 6 pc,llli.lãler da l.i. Morr.rcs-pR.
I 8 d.rll)ln d. 2015. ITELDEI ÍEôFILO NS SANTOSPREÍ EITO MUN|CIpÂL

il7l,00 - ilt265r20rt

EXIRATO DO I'ÍERIO AOIM Orlgo.n: TO ADA OE PREÇos ll.
0Oír2015 HOMOLOGÂDO EM: 12l06i/2015 CONTRATANTE:
PREFEÍTURA MUNICIPÂL OE MORRETES CONTRÂÍO N" OO8/2015 -
lD tf 0102015 CONIRAÍAOA: EDIFICÂR PROJEÍOS Ê OBRAS
LTDA CNPJ no 21.276.739/0001-09 OBJEÍO: Contrât.Éo d.
eínpíê3a paía erecuÉo dê reíoímâ ê âdequeçao dê eírexo dâ ca3a Lâr,
em al6ndim€nlo â SecÍ613Íiâ da Mu dpât de AÉo Sodat, corÍoíÍno
TERMO DE REFERÊNCn, lob íegime de êmpÍeitlda poí pÍêço gtobât,
l,po Í€not píêço, e preçot lixoô c aom Í!eju!le. ern @fuonâncla coín
o! projeto§, êpêciÍicáçôea lácnics! o dsmeB peça! ê docuínento! ds
Jomeda de Preço! 0í-2015, hípdds pdo CONTRATANTE.
VIGÊNCLt O prssênl.le.mo adiüvo pÍorÍogs o contÍâto em Í20 (cênto
ê viniâ) diâa a partir dâ deta do aslinatuÍa. OATA: 16í06/2015 BASE
LEGAL: I.EI NO E.666i93. EM SEU ARTIGO 57 INCISO II E ARÍIGO 65:
ASSINADO POR: EXMO SR. HELDER TEÔFILO OOS SANTOS.
PREFEÍTO MUNICIPA E O SR- PETERSON TREVISAN LEÍVAS PEI.A
EMPRESA EOIFICÂR PROJETOS E OBRÂS LTOA.
EXÍRAÍO DO íTERIO AOÍTlvO Od!üni ÍOTIAOA OE PREÇOS t{.
O0Z20l5 HOMOLOGADO EM: 1210612015 CONTR ÍÂNÍE:
PREFEÍTURA MUNICIPÂL OE MORRETES CONTRÂTO N' O.l5/2015 -
lD N' s2102015 CONÍMÍÂOA: AONEN MICHÂL|ZEN ABÂLEM OO
ROSÂR|O MÉ CNPJ n' 13.206.052/0001-60 OBJETO:
ContíelâÉo de empíesa psÍa exeqJçáo <le reíoma da Cage Mâriâ
Buem, êrn etêndiÍnênto â SecÍetaíi. do Municjpel dê Açáo Socid,
coníoínG TERMO DE REFERÊNCIA, 3ob lêgirn€ da empíeilada poí
pÍEço gbbâ1. lipo menoÍ pÍêço. s píeço! fxo3 € !€m íeaju3le. em
coosonância coín 03 pÍqiêtos. ê8pêcifcaçô6 lécnica! ê demâis pêças e
docuÍnêíÍot ds Tomsds dê PÍeço! 002,2015, Íoín€dde p€lo
CONTRATAÀTE. DATA: 16/0612015 VtGÊNClt A yrgên ia do Corúalo
sêÍá de 120 (c.nto e üdê) dlar a paúr da &ts d..$lnstuÍa. BASE
L-EGAL: LEI N' 8.06&93, EM SEU ARTIGO 57 INCISO ll E T,RTIGO 65:
ÀSSINÂOO POR: EXMO SR. HELOER ÍEÓFIO @S SANTOS,
PREFEÍTO MUNICIPAL E O SR. ADNEN MICHALIZEN AAALEM OO
ROSÂRO PELA EMPRESA ADNEN TEHATEEN ABAI"EM DO
ROSÂRIO ME.
HOTOLOGAÇÂO PROCEDIIE}{TO LICITAÍÔRO }I' O!O'20í5
PREC^o PRESExct f x. t?r2ot6 OBJETO: RegtstÍo d6 PÍDço! pâÍ.
i.,tur. equBiÉo de mateÍli$r ô aqulpamdÍos cíontológicc, 6m
âtendiÍnento . Sêcráârie Muíldpal do Saúdê, cooÍormê delcriÉo no
&Exo I qu€ láz parte lnlêgrâitê do Edilã|. Com bâs6 ne! inÍoÍmeç6êB
conslenter do Procedlmênlo Uo'tatóíio N.. 0302015 s Pregáo
PrBencial N'. 17nO15, W roíçá do Ind3o M a.L f do OecÍeto
3.55512000, HOMOLOGA o píocêdlmento li{ilâtó.io eprgraíado.
ConsideÍando o jdgemê.Ío dât proposlar. hnces ê haultaçáo
rêâlizada pêlo prcaoêiro aalLn adjudicáda êm aê!sâo: FORNECEOOR:
DENTAL MEO SUL ARTGOS OOONTOLOGICOS LTDA CNPJ N'
02.42.571/mO1-47 NO VÂLOR OE Rl 72.490,S9 oABt ÂÍLANTE S/A
lNousÍRlAs MEDrco oooNToLocrcAs CNPJ N. 55.979.73ôi0001-
,15 NO VALOR OE Rl 2.160.00 Po. fm. fcâm 6rpíô3saínent6
convocede! at píoponentê! ôolnâ dailifctda!. parr a a§anatúE dart
íespêctivas Âlas da Regbbo dê PÍêços. íros lennos do aít.6.a caFrt do
d'tedo dipbma lêgal, lob aa penaüdade! da lel. MoÍÍêtê, 17 dê Júho
de 2015. HELDER ÍEÓF|LO OOS SANTOS Pí€íeito Municjpâl De
MoaÍete3
HO OLOGAçÀO PROCEDTXEXÍO UCrAÍÓruO . !,t'20t5
PREGÂO PRESEXCTAL I. íU2Ot5 OSJETO: ContretaÉo dê
êmpíesa êspêdallzâde pâre coníocçáo e íoírEdme o de prólê5a6
dêntáÍiâa, eún al€ndiíneíúo a SecÍetaíia Mt,úc,p6l dê Saúd6, coníom6
descÍiçào .ro Anexo I - ÍERMO OE REFERÊNCIA. Com bs3ê ns3
inÍoímaçõe! constárÍêr do ProcedlÍneíno Udtaló.lo f,1.. 0312015 ê
Pregão Preseírj.l M, l &2015, por í0.ç6 do lítdao lV, aÍt. f do OecÍeto
3.55512000, HOMOLOGA o píocêdam€nlo licíatóÍio epigraíado.
Coolid€Íôndo 0 júgahcíÍo da3 pÍopo3tâ3. lânc4 a habllilôÉo
realizade pelo pí€oêiro assim adjúicada em 3€3áo: FORNECEDOR:
YASMIN APARECIDÂ FOLHA. ME CNPJ N' 18.391.513/000í.36 NO
VAIOR DE R$ 75.000,00 Por fm, 6ca expÍe$5,nente convocâde a
proponent6 adma da$ifaâda, peÉ a assinôluía do íÉ3p6ctivo T€amo
conlralual. no. toímot do aí. ort capú do dlado diplome hgal. sob a3
penalidad$ d.lel. MorÍ.lêt. '17 d6 Junho dê 2015. HELDER ÍEÓFILO
OOS SANTOS Pr€íêilo Munlcipal Oê MoíÍete!
HOXO_LOCAçÀO PROCEDTIEIIO L|CTTATÔRD ]f O32,2Oí5
PREGÁO PRESEiICI^L N' ílr20l5 OSJETO: R6gistÍo dê PrâçoB pâÍe
futuía ,qdiiÉo de íÍaldas. êm stêndlÍÍrcírlo â SecÍetsÍia MÚlicipal de
SâlHê, conÍoÍm€ de6dlÉo no Ahêxo I qu6 íez psrlê lnt69íant6 do
Edllal. Com be36 nôr lnÍoímaçõer con3tentsr do Procêdlm€nto
UcitatóÍio No. 032015 ê Pregáo Píetêncial tf. 19/2015. por íoíçá do

inciso lV. art. 7 do OecÍeto 3.55512000. HOMOLOGA o procedi;ento
llcllâtório aplgíâíado. Conaadôíândo o jügsmênto das pÍopostas, lances
e hablilsçào íêâlizada pêlo píegoêirc assm adjudicadâ êm sessáo:
FORNECEDOR: LITORALM COMERCIO DE PRoDUToS MÉDEoS
ETRELT ME CNPJ N. 18.941.8í8í0001-7a NO VALOR DE Rt 47.0Ss.50
Por fim. íca êxprc3samenlê convoaáda a proponentê admâ classiÍcâda,
para a s3inetuíâ dâ rê§pective Ale d6 Regiltro dê Píêçoi. nos leímo3
do ârl. 62l cápul do cíado dlploma legal, 6ob as penetidedes da lei.
MOíÍ8Io3. 17 dE JUNhO dê 2Oí5, HELDER ÍEÔFILO DOS SANTOS
PreÍoilo Municipal De MoíÍêles

Rt576,@, a9tsz2t15

I Noua Esperança

Àvlso DE LrcrTACÃo
O Munklpio dc Noy. Er.n§., Ellrdo do P&ãná, lorna púülico pârá
cooh..inraúo dos irúlr6sados, qu. Êí í.âlizrÍ Liciirçro rE n odalirad.
CorroralEi. Íf. m l/201 5-PMNq do dpo M.mr P..ço Clobrl
Dc Obj.ro ú Li.ii.raol CONIRATAÇÀO DE EMPRES^
EspEclALzADA PARA coLETA DE R-EsiDuos sóuDos NA
Esr çÂo DE TRÂNsaoRDo D coNTRÂT^LrE, TRÁNspoRTE E
DEsrÍN^Ç^o FTNAL Dos REslDUos sôLrDos URB^Nos, coLETÂ E
DESTINÂÇÀo RNAL Do CHoRUME PRoDuzIDo No ÂTERRo
MUNICIPAL, conforÍr. solicir.ç-ào d. S.cÍ.i.Íia Mürcapet dc Mcio AmbElÍ..
Do n..biD.!lo . rb.rt n d.. .r!.hD..r O! mwlopcJ rcril,o rcc.biros âÉ
ar 0th45mir\ do dà 2, dc iulho d. 2015, r.ndo qu. s.isào p'iblics pála ab.mJrà
..,ulgarncrno i.iiÁ m m.m d4 às 09 lDrÀr, íl! sâla dc ícuniõ€s da FEfcnua
Mllt|trpôl
D. yblir {.!i.r . türrah & lrÍ.t..Íao d. propsi.: D.vêrão seÍ Êitâs
âta i drt d.22d.Julhod.2015,dsmhà l lhlomin
Msit rnÍormsõc, c cópias do EdrLi poddao s.í obriias lE Urdad. d.
Compra ê Lbit!çõ.s, É hoílÍio & o@Ênc, d. s.8ud. ! sÕdâ Êi!., dás
oth tr llhlomiÀ. dâr l3hlomin à. 17à, n 

^woila 
Rocln Pomho, 1453,

cLfoÉ (44-3252 4í5I âx ,í+3252 4í5 - '.m.il"
licar.câolanov&súqlrâ.or eov.b{.
Novã E pcrüçr, It d. junho d. 2015.
G.rso.| Z$urso
R!Êito Munici!€l

Rlr tat.00 - a9asrnolt

I Noua Olímpit

pREfErrux,A MIJNICÍPAL DE NovA ol-htptA - pÀRÀ\Á
EDIALREsuMtmpREcÀopREsE{crÁLN.. 0r2r0|5 ucmAçÀocoM
RrsERvA DE coT^ DE ÀTÉ 25% (VINTE E clNco poR cENm) pÂR.A Ml-
CROEMPRISA E EMPRESÀ DE PEQUENO X)R:IE - PÍctsro í'. 292 - Tipo
MÊnoí Pr!ço ErrürE&s. rbcrrr. ll. Divi!ão d. L'cibç&. Coop..s da S.cÍ.t Íà
Mr.r|rcip.l d.Adminalt!çao. PlnEi,,nc ô, locâlirádân Av.nidãHir.rtpol§,
t2 I . BâlrÍô Ccnlto, rEt! cd.d. d. Nov. OllhpE (PR), s UCITÂÇÀO MODA-
LID^DE PREGÃO PRESD.ICIÂL, ripo n .oí pí.ço confomc rÊ1.çâo @rlda no
ÀND(O I do Aribl d. PE8ão PÍll.rEid ,L'012,2015, obrerivando ã'ContEtâ{âo
& cmF..â.m rcginc dc ncioí tlobrl Fla ForrÍ.ihcnlo Frcclado d€ Coíobuíi-
vcü, L!àíifc.l|lcs, Filtíos . SêÍviçd d. trvrgdn c Lúíiâ6çnô m(3) Poí4, d.
a&nduncdo da Croràtrd4 locrlizadã cIIl um rêio ír.iúdmo dc 2 (dor§)qulômcúo6
dâ i.dc dâ PÍ.fcrüÍà Mun'cip.l, sito, Avcíidr Hidêúpolis, Ezl, Chtro, NoE
OlimpidPR. A licú.a{ao s.ná Í.8ida p.l.§ t rs F.d.r.t í.'t 6óú1993, n.'10.520
c dmârs lcrislàdo Fíin rú.. ENTRECA DOS E}ryELOPES: E!..m!.t.-t ir
9:00\ do di. 03 d. jollo d. 2015. sEssÀo DEABERTLqA DAs PROPOSTAS:
ú t:Ja rorú do dL 0, d. jrü. d. 2015. Podq& pqnicipar d. licil.{no Filci
júdic-n qt E úuam no Íüo p.ÍtiÍEnc D obJao licilado, ot6crvadas as coidínes
coôíi .s do EdiiâI. O Edilâl compl.to pod.d s.r oàrido p.l6 irr.rcssâdo6 na
PÍ.f.iirn MuÍicipol & Novã Ollmp4 m Dcpb. d. LiciLçõcs, Íl. Sccr.lafla G.ral,
looliz.d. n Àv.nid" Higi.rúFli5 n'821. C.oto, nô cidad. d. Nova Olinpia
(PR) d. !.8ündô r scxn fcnr, cm hoÍário dc crpêdic .. Out'Às inforh.çõcs inc-
Íúl!3 r .{. k grô pod.rlo r.í obiida!, p.lo. inLÍtss.d6, Ànda, pclos i.l.fon 3
(44) 36t5-lII3. DAT Prço Mürícrp6l PÍ.f.ito Edivâldo Rodrigu.s P.ss trr, âo§
16 d. jünho d. 201 5. ÀSS LUIZ LÁzÀRo soRvos cAR Pí.f.iro Muicipal

lu Lo,to - rtit7r20l5

I Noua SantaBárbara

Avlso Df, ÀLTERACÃo DE EDTIAL E REÁ3ERTlIRÁ DE PRAzo
Prc,GAo PTESENC-IAL N. 222.15

A Pí.fêiturà MuniciFt d. Novs S.ntÂ Eió.ra Esrãdo do Paraní, alrôv6 do
Pr.go.im. d6i$ado p.lâ Pori.Ítr n'015/2015, no uso dc su6 slÍihuisôca, lorna

Ébli.. c parÉ co.úE imcnio dos int!r.ss!d6 .m paíicipaÍ da licitrçào cm cpl
8nf., ! qull t m poí objÊlo â contâtâçào dê clt|píêrâ p,ra pr6tâsão d. s.rviços
d. col.l4 tÍlrsponc, ràlâm.nto ê d6linâçlo 6rlil d. rêsiduos dâ sâúd., qu. folãm
ôfêliv.dâs âlt I!çô.í no cdiLl. Fa.. ao cxposro, a dâla da s!§sào pública do c.nâmê
fc, âlLr.da pa," o dia 01()?/t01S, l. l a:00b, na s.dê dâ ftcf.iturà Munacipal dc
Nov! Sanl, Bárban, sito na Rua Waltuo Bitlêncoon d. MoÍàês,222 - CcnEo,
Nova S8lltÂ &nbüâ - PR O rc..bim.nto dos .Dvclop6 §eÍá at ts llà30nir,

I Monetes
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Palm8,10/062015

do di.0rl072015, no Selo. de Licirações da prcfenura Municipalde Nova Sanra
BârbüÀ O Edital alteEdo estaní dsponivêl aos inrercsdoi no site \wavnsb
prgpsbr no link Licitaçô€s. InfomaçÕ€s conlptementarcs poderào *r obrida! eú
honÍio d€ expedieri€ na PreferuÍa Municipalde Nova Súia &AbaÍ4 siro à Rua
walfredo Biucncoud de Moracs n" 222, p€1o fone: 4l-126ó-8100, ou por Enrúll
Lc,rtr ao,ânsh ff pôv hr

Nova Santâ BtubarÀ l71062015
frbio H.!riqu. coh.s

Prego€iro
Porlôria 

" 
015/2015 

Rr 1a,Í,oo - rt!9r{2or§

I Nouo ltacolomi

Avrso DE LIcITÀÇÃo
Edii.l d. Prelto PE..!.irl ú'013/2015-PÀtr\I

A PREFEIIURÂ DO MI'NICIPIO DE NOVO ITACOLOMI. ESTADO DO
PARÂNÀ, lorE p,ibli@ $lc lani Í!âlizâr, tu 09:00 hoÍâs do dia 08 dejulho dc 2015,
nâ Àv.nida 2E dc SctembÍo, 7l l, rorc'Fâx 0xx43 343 7- l I 16 - CEP tó.895-000,
NovoIracolomr-Palaná. PRECÃOPRISENCLAI."trpomcnoÍpr.{o gjoüat, para
AQUISIÇAo DE vEIcULo DFSTINADo Â DIvIsÀo DE vI AÇÃo. oBRAs E
I]RBANISMO, EM CONTORMIDADECOM PROCESSO SR]f 2612 O]6t492.
21,20 Il, coNvENto N'?60r t9,20t I Do MrNtsrÉRto DÁ AGRICULTURA,
pEcuÁRrÀ EABÀsTEctMENTo No vALoR DE Rs -222.000,00 (du?rnros.
vi . dois mil rêáis). A Pâsta, com o int to i.o. do Editâl ê sêus rcsp..livos mod-
clos, ade.doq ancxos ê d.mais do.un.ntos, podeíá scr examinada no endÊreço
supran€ncionado a paft do daa l8 d. junho d.2015, no hoÍáÍio com€rcisl, d.
sêguda a sexla-fera das 8:00 às I l:00 horar. das 13:00 À l?:00 horas. À Paía
não sênà foreidâ por coíÍeio,Ibx @ c-mail Infonnâ{õêç âdicimis, dúvidas e
pedidos de escl&6imcnlo, devêrão s.r cMi.hados à Coírissâo de Lrciraçôcs
m cndcreço &ilrla mcxiDado. A entrep dos docMe 03 c proposEs de prcços
dtv.rá *r efctuada alt à 08:30 horas do dra 08 de Julho d. 2015.

Nolo ltâ.oloBi, I I d! juúo de 2015.
ROBERTO MT]NHOZ

PÍ.f€ito Muricipal
Flt la+00 - a9a5or20l5

Âvtso DE LtctTAÇÀo
Edital dc Tomâda d. Pr.9os n' 01420ls,PMM

DATA E HORÁRIO DO CREDENCIAMENTO, PROTOCOLO DOS
ENVELOPES 'l c 2": 

^té 
$ 09:00 .to di. 06/07/20 t 5l

LOCAL DO PROTOCoLO: no ltoto.olo dÂ Divigo d! LicilaçÕcs ou à Cooi§'ão
Perman.Ílc d. Licitaçlo na s€ne do Muricipio dc Palmas - P& M Àvcnida
Cl.velárdia n'521.
t cal para infomãç46 e obGnçio do itBtrudto coovocarório
Divisào de Licitaçôes - Av.Dids Cl.vllândia, n'521, C.ntro. Pdmar - pR-

telefo.t (46) 1263-7cm - SilÊ: rlÀvphp prSovbr
P.tnq 0ln6/20r5.

À!r.1. M.ri. Liroru
PÍ.8@lr!

I»cÍ.to 3.i»t l0l5
Ra 2t6,00 - a908z2ot5

o MtrMclplo DE Novo ITAcoLoMI, EsrADo Do petatrÁ, to*
públic! quê sê feí @lizaÍ cm suâ s€de, Av. 2E de Sctembro, n'7ll, Cenrro,
Múicípio dê Novo lhelomi, CEP tó.t95{00, Paço Municip6l, LICITAÇÃO rlâ
modaldnde TOM^DÂ DE PREços. T.ndo como obJcro a CO:{TRATAçÂO
DE EMPRESA T§Pf,CIALIZADA EM AGE|ÍIT§ DE INTEGRÂÇÃo DE
ESTAGIoS, no valor d. Rt l9.t0o,0o (dcz.nove mil € ono..Ííos rêas). A
Patt4 coh o inleiro LoÍ do Editâl e s.us mpêclivos Dod.los, adêndos . aftxo6,
podcá s.r cxâminada no € .rcso supram.rcionâdo a paíü do dia I I dc juúo
d€ 2015, no horârio om€rcial, de sêgun& a sêxtâ-f€irâ dÀr 8:00 às I | :00 horas c
dai 13:00 às l?:m horas. A mcsma úo s.ni foÍnecida poí coíêio, fu ou e-mail,
aF.as relimda p.ssoâlh€nt . Infomaçõcs adicionais, düvdas c pêdidos d.
.scl&eimenlo, devctlo seí encatninhâdos á Comissão dc Liciraçõcs no end.rêço
acima in.lrion do. A cnú€8a dos documentos c propostÀs d. pEços d.veÉ ser
cfetradaaré às ll:30 hoÍàsdodia0Td.rulhod. 2015

Novo Il.a.olomi, tl d€juhod.2015

ROBERTO MI INHOZ
PreÍ.ito Mu .ip.l

Rl i6!,00 - a9aíu20i5

I Palmas

Avrso Df, LtcrAÇÂo
(ki .'t.6ó6lr3, Ír. 21, l,i 10J20,2002)

PROCESIiO N" r0r/2015
Modrlid.d. d. ü.irrçto: PREGÂO ?RESf,NCIAL N. 35/:015 - STSTEMA

DE Rf,GISTRO DT PR"EÇO6
O Municlpio d. PalmÀr, Esrado do Paran4 atrnvés de Pregoeir4 dcsignâda p.lo
D€crêto n' 3.098,2015 d. 05/05/201 5, Docrcro n" 2. 12&06 - R.gulam€ntação da
Müjalidâd. PÍc8ro, D.crío o'2.617 dc 8/6/10 - Re8üüncotasão do Si$ema
Regisúo de PÍeças, L€i n' 8.666/93 ! suâs postçriorB alleraçô.s, lri | 0.5202002
cs@salt raçõe.r, loma públi., aos ituercassdos qú rcâliai ptrcs dc licira{ão
na nodalidãd€ dÊ PREGÃO PRESENChT n'. 35/2015, objerivândo a sel.ção
d. pÍopostÂs pâra o RÊGISTRO DE PRE@S. e clnforme esFci6cações dêst
clrtam. nÀs condiçi.s fixadas no EditâI. scus ancxos, sendo a licilação do tipo
"MENOR PREçO POR tTETf',
DATÂ E HoRÁRIo DA LIctTAÇÀo: 09: l5 do dia 06r'074015;
ENDERIÇO: sâla dê Íeuniõ.s dâ Prefcilurâ Murlicipâl, Avenida Clev.lârdia n'
521, .enrro, Pdmas - Pam.i
MODAITDADE: PREGÂO PRESENCI.AL. SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS,

TIX) DE T]LGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJEK): AquisiÉo de cquipâmcntos parâ ÀleodÉr aos divcrsos dcpârl,meotos dâ
PÍ.fcilun Municipal de Palmâs, Ê e»eaifi.{çôÊs .rExas âo .dital.

Avlso DE LICITAÇÃo
(L.i !" E.6ó6l93, rÉ 2I, L.i 10.5202002)

PROCf,SSO No l0J20l5
Itod.üd.d. d. li.ir.çto: PRf,GÂo PRESENCTAL N.362015 - SISTEMA

lTE REGISTRO DE PREÇOS
O Mutricipio dc Palmasi Enâdo do lbruriç aeavá d. P..8o.iÍa d6isMdr pclo
D..Elo n'3.0982015 de 05r'052015. D.crcto n'2.128r'06 - Rêgúamc âção dÀ
Modâlidrd. Pregão, D.cr.to n' 2.ó1? d. U6r'10 - Rcgúanenra{ão do Sisiêma
R.gislÍo dc PÍetos, tÉi n" 8.666/93 c auar pcíeÍioÍes alt rãçõês, t i l0 5202â02
c suÀs altêra{õ.s, roíla público aos i .rêisâdo! qtE r.aliza!á proc€sso de licilâçao
nâ moddidade d€ PREGAO PRESENCIÂL nc. 162015, obj.tivardo a seleção
d. propostai para o RF-GISTRO DE PREÇOS, c mnÍoÍtne cspec,fcações dcsi.
ceírn. nás condiçtÊs fixadas llo Editâl . sêu.' dexos, seddo a licitaçào do tipo
"MENOR PREÇO POR ITEÀ,f'-
DAT E HoRÁRro DÀ LIctTAÇÀor 09:l5 do dia 07/0220 t 5:
ENDEREÇO: sála de Íeuniõcs dâ PrcíêitüE Muicipal, Avenda Clcvelándiâ, r"
521, ccnúo, PâlmÀs - Peaú
MODALIDADE: PREGÀO PRESENCIAL, SISTEMA DE RECISTRO DE
PREÇOS,
TIPO DE JULCAMENTO| MENOR PREÇO POR ITEM
OBTETO: Cootràlação de empr.§a csp.ciâlizâdê na pÍ€siâção de s.rviço d€ hão
d€ obÉ pe manúcnçlo clélÍicâ d. máquiltas p.sâdas, c cspq;ficâçócs aftr(âs

DÂTA E HoRÁfo Do CREDENCIÁMENT0, pRorocoto Dos ENVE
LOPE§ 'l c 2": Àté as 09:00 do óiaún7n0ls,
LOCÂ! DO PROToCoLo: no Prolocrlo da Divisão de Licilâçôcs ou á CoEis!ão
Permanenie dê LicitâÉo nâ s.d. do Municipio de Palmas - PR, nâ Av€nidâ Cl.v,
clárdiÀ n' 52 | .

LGãl p@ infomaçõ€s ! obt€nçâo do iÍrírüricnto convocatório . srus aiexos
Divisão de Licihçõ.s-Ave da Clcvclândr4 n'521, C.oúo, Palmas- PR, têl.fon€
(46) 12617000 - Sit€: w$r{.pmp.prrovbr

PatDa!, 0tr'062015.
Angclo MâÍiâ Lisoski

PÍcgoeira
tlcr.io 3.098/2015

Rl240,rr0 - 490tt/r01t

awso DE LlcIrÂÇÀo
O,i rc t.66ó/93, rrt 21, Iri 10.52012002)

PROCISSO Nc lrl4/20r5

Modrüdrd. d. ri.i.!f.o: PRf,GÁo PRf,sf,NCLaL N. 372015

o Múicipio dc Palmas, Esrado do Parari aúavés d€ rregoeira d€signâdÂ pelo
Dccreto n' 3.098/2015 de 05rc520 15, DecÍeto n" 2. I28l0ó - Rcsulmc.taFo da
Modalidadc Prcsão, Lêi n' E 6ó6193 c suas posleraor.s alle.âçócs ,Lêi 10.520Dco2
e s@s âttcEçõês, tom publi@ aos in&csiados qe @liaÁ proc.sro de licilâção
na moilâtidâdc dc PREGÀO PRESENCTAL n'. 3?,2015 deíinada àAquisiÉo dc
mderiás dc Construçlo pâa at nd€r o Co Í.to de Rcpâss. n" 0329293-98D-010
- SICONV: ã8 105 - A'II nas pràças Hlpicá. Lagoão c Cascalinha. E aquisição dc
corrreo l§inâdo Conüato d€ R.pass. ,r'03255Etu32010 - SICONY 73.{747 - Irn-
planlâção dc Portico TuÍislico no Quâdro Urbono do municlpio dê Palmâs,confornê
.spccificaçõ.s d.st! ceí,am. nar condiçõ$ fixadÃ no Btilal e seus anexo6, s.,rdo
a liciiaçlo do tipo MENOR PREçO POR ITEM'.
DATAE HOR RIO DÀ LIC[T,{çÁO 09 l5dodra0t/07,2015;
ENDEREçO: ía1a de reuniões da ltefêibr! Municipat, Av Clcvelândiâ, 521 -
Centro, Palmâs - Pareí
MODALIDADE: PREGÀO PRESENCTAL
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: Aquisiçào dc mdenais dc Construçào pda atendcr o ContÍato de Re-
pass€ n' 0329293-98/2010 - SICOIW: 738105 - ATI nas praras Hipic4 L.ãsoâô
e Câs.âlinhÀ E aquisiçâo dc @ncreto usin do Contraio dc Repsts n'03255E7-
63,2010 - SICOI.IV: 734747 - Implâd4iD de Pórtico TuÍistioo rc Quadro Urbam
do muicipio de 

"alBas, 
conforme csFci6cáçoe.: ancxÀs ao .dilal.

DATA E HORARIO DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES: 09:00 do diã
0E10120t5:
LOCÁL DO PROTOCOLO: no PÍoiocrlo da Diyisao dc LicilaÕcs ou à Comissào
PêÍnânenr. d. Licilâsâo nâ s.d. do MunicÍpio d. Palmas - PR, nâ Av.nida Cliv-
.lándia r 521

Leal pârâ ihfodaçcÉs ê obt l{io do iÍls!ünlênto coívocânório. $§ anexos:
Divisão dê Licitâçõ.s - Av. Clêvêlândia, n.521 - cenúo - PalmÀ§ - PR l,Dlêfottê

(46) 32ó3-?000 - SiL: *lrw.Ftlp.pígov.br

Ân8ela Maía Lisoski

D€.reto 3.0982015

R3 26a,Ol' - a90&U20t5
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coleta e destinação final de resíduos

Outortante: BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito
privado, estabelecida à Avenida Goiás, 431, salas 21 e 22 - Tona Um, na cidade de

Cianorte, estado do Paraná, inscrita no CNPI sob o n". 08.680.158/0001-61, neste ato

representada por seu sócio administrador Sr. Cristiano André Rodrigues, brasileiro,

casado, empresário, portador da Carteira de ldentidade tipo RG n". 6.272.6OL-6

expedida pela SSP-PR, e CPF/MF n'.007.412.599-07, residente e domiciliado à Rua

Londrina, 359 - Zona 04 em Cianorte-PR.

Outorgado: GUSTAVO MATEUS, brasileiro, casado, Gerente Comercial, portador da

Carteira de ldentidade tipo RG nr. 25.52O.L61-9 expedida pela SSP-SP, e CPF/MF nr.

021.847.589-65, residente e domiciliado à Rua Abolição, 645,Zona 02, em Cianorte-Pr.

Poderes: Representar a BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA-EPP para em seu nome

participar do certame em epígrafe, conferindo-lhe poderes para praticar todos os atos

inerentes ao certame, inclusive de assinar proposta, declarações e contrato, fazer

ofertas e lances de preços, interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias

do PROCESSO LTCITATORIO N" 033/2015, PREGÃO PRESENCIAT N" 22l2Ot5 Prefeitura

Municipal de Nova Santa Barbara - Paraná.

Cianorte-Pr, 25 de Junho de 2015.

lTa oao tssioool-611

BioAccess

Bio
. 1s8/ ooc 1-

LTDA
61
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BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA - EPP

CNPJ: 08.680.158/0001-61
Cristiano André Rodrigues

Sócio - Administrador
CPF: 007.412.599-07
RG: 6.272.601-6 SSP-PR

BIO RESiDUOS TRANSPORTES
L[?Â, - EPP

AVENIDA GCi.J..5, 431 . 2'O ANDAR

s}.'-!.: zi i ;2 - ZONA 01

I e72CJ''L4e - CIANCRTE - Pll

cÂ§ÍÓRp

www.bioaccess.com.br

C|ÁNORTE/PR Av.ffi.43t. 2t e 22. zno t -cÍP 872oot4ç 4/'3631-1829

PROCURACÃO

sac@bioaccess.com.br
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TERMO DE CREDENCIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL N9 22I2OL5

A empresa BIO RESíDUOS TRANSPORTES LTDA - EPP, com sede na

AVENIDA GOIAS, 431 - SALA 21 E 22 - BAIRRO: ZONA 01 - CEP: 87.200-149 - CIDADE:

ctANoRTE - ESTADO: PARANÁ, CNPJ n.s 08.680.158/0001-61, representada pelo Sr.

CRISTIANO ANDRÉ RODRIGUES, CREDENCIA O ST. GUSTAVO MATEUS, GERENTE

COMERCIAL, portador do R.G. ns 25.520.767-9 - SSP/ SP e C.P.F. ns 027.847.589-65,
para representá-la perante o Município de Nova Santa Bárbara em licitação na

modalidade Pregão Presencíal ne 22lZOt5 - PMNSB, contratação de empresa para

prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de

resíduos da saúde, podendo formular lances, negociar preços e praticar todos os atos

inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases

licitatórias.

Cianorte-Pr, 25 de Junho de 2015

troa.oso. 
1 sg/ooo 1-6il

BioAccess
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BIO RE UO TRANSPORTES LTDA - EPP

CNPJ: 08.680.158/0001-61
Cristiano André Rodrigues

Sócio - Administrador
CPF: 007.412.599-07
RG: 6.272.601-6 SSP-PR

BIO RESIDUCS TBANSPORIES
L1TIA. - EPP

AVENIDA GOl,::r, 431 - 2.o ANDAR
SÂL,T"S 21 E 22 . ZONA 01

lJ72co-t4e - clnruoRrE - P1l

ti
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CrIANORTE / PR 
^v.ffi,43t.%2t 

e2Z za, t -cÍP 872oct4s 44363//'1829

coleta e destinação final de resíduos
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BioAccessô

coleta e destinação final de resíduos

orcunaçÃo DE euE ATENDE pLENAMENTE Aos REeutstros oe xaelrrrnçÃo
pRecÃo pRESENctAL Ne zzlzots

A empresa gto REsíouos TRANSPORTES LTDA - EPP, inscrito no CNPJ ns.

08.680.158/0001-61 por intermédio de seu representante legal o Sr. GUSTAVO

MATEUS, portador da RG ne. 25.52O.L67 8-9 - SSP/SP e do CPF ns. 021.847.589-65
DECTARA que "Atende Plenamente" aos requisitos de Habilitação, conforme exigido
pelo inciso Vll, do artigo 4s da Lei Federal ne 10.520, de 17 de julho de 2002.

BIO RESIDIIos T-AANSPORTES LTDA
cr{PJ 0A. ê 80.158/OOO 1_61

BIO RESIDUOS TRANSPORTES ITDA. EPP

CNPJ : 08.680.158/0001-61
Gustavo Mateus
Gerente Comercial
CPF: 021.847.589-65
RG: 25.520.167-9 SSP-SP

Cianorte-Pr, 25 de Junho de 2015.

BIO RE SIDTJOS TEANSPORIES
LlDÂ. . EPP

AVENIDÂ c::Ás, +:r - 2.o ANDAR
sÀLAs 21 822-ZONA01

lj7200-14e 
- clar*onrE - PlJ

fõe.oso.15a/ooo1-6il

CTANORIE / PR Aur-l;^. 43 t.tu 2 t e 2z zún t - cEP B72cm. t 4s U 363 I - I 829

Prezados Senhores:

www.bioaccess.com.br
sac@bioaccess.com.br



BIO RESíDUOS TRANSPORTES LTDA - EPP
Décima Sexta Alteraçâo Contratual Da Sociedade e Rerraiificaçãô:

cNPJ/MF No 08.680.1 58/000,t 61

CRISTIANO ANDRE RODRIGUES, brasileiro, casado sob o regime de comunhão
parcial de bens, nascido em 0310211977 , empresário, portador da Carteira Nacional de
Habilitação sob o n. 02779161778 DETRAN/PR, inscrito no CPF/MF no. 007.412.599-
07, e portador da Carteira de ldentidade n. 6.272.601-6 SESP/PR, residente e
domiciliado no município de Cianorte/PR, à Rua Londrina, no, 359 - Zona 04 - CEP
87210-050, e EVELYN ALVES OE QUEIROZ, brasileira, casada sob o regime de
comunhão parcial de bens, nascida em 0810211982, empresária, portadora da Carteira
Nacional de Habilitação sob o n. 02554066980 DETRAN/PR, inscrita no CPF/MF no.

030.960.239-06, e portadora da Carteira de ldentidade n, 7,561.036-0 SESP/PR,
residente e domiciliada no município de Cianorte/PR, à Rua Londrina, no. 359 - Zona
04 - CEP E7210-050; únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada
que gira nesta praça sob o nome de BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA - EPP,
com sede na Avenida América, no. 2900 - Zona 01 - CEP 87200-000 - Cianorte/PR,
inscrita no CNPJ/MF sob no 08.680. '158/0001-61 , e registrada na Junta Comercial do
Paraná sob no 412.0588218-1 em 2810212007 e última alteração contratual registrada
sob o n. 20143325655 em 05/06/20'14 resolvem alterar e consolidar seu contrato
primitivo e alterações como segue:

cLÁusuLA PRtMEtRA: RETtFtcAçÃo
Retiíica-se na decima quarta alteração registrada sob n' 20134008928 em data de
01/08/2013 e decima quinta alteraçáo registrada sob n0 20143325655 em data de
0510612014, onde aparece o nome da sócia EVELYN ALVES 0E QUEIROZ, sendo o
coneto EVELYN ALVES DE QUEIROZ RODRIGUES.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA ALTERAçÃO DO ENDEREçO DA SEDE
A partir desta data, a sede registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o
NIRE 412.0588218-1, em data de 2810212007, inscrita no CNPJ/MF n.
08.680,581/0001-61 , transfere seu enderego de: Avenida America, no. 2900 - Zona 0'l
- CEP 87200-000 - Cianorte/PR, para: Avenida Goiás, no. 431 - 2. Andar - Salas 21 e
22-Zona 0í - CEP 87200-149 - Cianorte/PR

CLÁUSULA TERGEIRA:
Ratificam-se as demais cláusulas do contrato primitivo, não alçadas pêlo presente

CLÁUSULA QUARTA: OA CONSOLIOAÇAO DO CONTRATO
À vista da modificaçâo ora ajustada, consolida-se o contrato soci
seguinte redaçáo:

BIO RESÍDUOS TRANSPORTES LTDA - EPP
Contrato Social Consolidedo

cNPJ/M F No 08.680.í 58/0001 -61

CRISTIANO ANORE RODRIGUES, brasileiro, casado sob o regime de comunhão
parcial de bens, nascido em 0310211977 , emprêsário, portador da Carteira Nacional
Habilitação sob o n. 02779161778 DETRAN/PR, inscrito no CPF/MF no.007.412
07, e portador da Carteira de ldentidade n. 6.272.601-6 SESP/PR, residente

domiciliado no município de Cianorte/PR, à Rua Londrina, n0. 359 - Zona 04 -
87210-050, e EVELYN ALVES DE QUEIROZ RODRIGUES, bTASiIC A, CASAdA bo
regime de comunhão parcial de bens, nascida em 08/02/í 982, empresária, portadora
da Carteira de ldentidade n. 7.561,036-0 SESP/PR, inscrita no CPF/MF no.

036.960.239-06, residente e domiciliada no município de Cianorte/PR, à Rua Londrina,

to'
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BIO RES|OUOS TRANSPORTES LTDA - EPP
Décima Sexta Alteração Contratual Da Sociedade e Rerratifieagâo:

cNPJ/MF N" 08.680.1 58/0001 -61

empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de BIO RESíDUOS
TRANSPORTES LTDA - EPP, com sede na Avenida Goiás, no. 431 - 2. Andar -
Salas 21 e22 -Zona 01 - CEP 87200-149 - Cianorte/PR, inscrita no CNPJ/MF sob n0

08 680 í 58/0001 -6'l , e registrada na Junta Comercial do Paraná sob n0 412,0588218-
1 em 28tO2l2OO7 e última alteraçáo contratual registrada sob o n. 20143325655 em

O5lO6t2O14, regida pelos artigos 1 052 a 1.087 da Lei 10.406/2002, pelas demais
exposiçôes legais aplicáveis à espécie e pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICiLIO
A sociedade gira sob o nome empresarial de BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA

- EPP com sua sede na Avenida Goiás, no. 431 - 2. Andar - Salas 21 e 22 - Zona 01

- CEP 87200-149 - Cianortê/PR e uma filial com seu endereço sito a Rua Rui Barbosa
n. 1320 - Sala 1 1 - Cenlro - CEP 79004-441 - Campo Grande/MS devidamente

registrada na Junta Comercial do Mato Grosso do Sul sob o NIRE n, 54900246442 em

11tO4t2OO8 e inscrita no CNPJ/MF n. 08.680.158/0003-23

CLÁUSULA SEGUNOA: FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS
A sociedadê poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no

país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios

cLÁUSULA TERCEIRA: INiCIO DAS ATIVIDAOES E PRAZO DE DURAÇÃO DA

SOCIEOADE
A sociedade iniciou suas atividades em 12t03t2007 e seu prazo de duração e por

tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: OBJETO SOCIAL
A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: Prestação de Serviços de

Transporte e Coleta dê Resíduos Domésticos e Urbanos e de Serviços de Saúde'

Transporte com Destinação Final Adequada, Recepção, Triagem de Resíduos
Reciciáveis e Transporte Rodoviário de Cargas Secas e Líquidas, Municipal,
lntermunicipal e lnterostadual,

CLÁUSULA QUINTA: CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 600 000,00 (seiscentos mil reais), divídidos em 600 000

(seiscentas mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1 00 (hum real) cada uma

subscritas e já integralizadas, em moeda corrente do país, pelas sÓcias e distribuÍdas

da seguinte forma.

EVELYN ALVES DE QUEIROZ ROD RIGUES
TOTAL

CLÁUSULA SEXTA: RESPONSABILIDADE DOS SOCIOS

A Íesponsabilidade de cada
respondem solidariamente Pe
1.052 da Lei no 10.406/2002.

sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todo
la integralização do capital social, conforme dispõe o Art

CLÁUSULA SÉTIMA: CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poder

consentrmento dos outros sócios a qu

e preço, o direito de preferência para a aquisiÇão se posta

realizada a cessão delas, a alteraÇáo contratual pertinente

ão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o

em fica assegurado, em igualdade de condiçoes

{O\IA §ÂNTÂ

üo)iJ[Ri
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VALOR
99 00s94.000,00594.000CRISTIANO ANORE RODRIG UES

1,006.000 006.000
100 0600.000 600.000,00
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BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA - EPP

Décima Sexta Alteração Contratual Da Sociedade e RerratlfiÇação:
cNPJ/MF N" 08.680.1 58/000í -61

liquidado com base na situaçáo patrimonial da sociedade, à data da resolução,

veriíicada em balânço especialmente levantado.

ParâgraÍo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a

sociedade se resolva em relação a seu sÓcio

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DECLARAçÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de

exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de

condenaçâo criminal, ou por se encontrar sob os êfeitos dela, a pena que vede, ainda

que tem porariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,

conlra o iistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência,

contra as ÍelaÇões de consumo, fé publica ou a propriedade

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: JULGAMENTO DAS CONTAS

Fica eleito o foro da comarca de curitiba - PR para o exercício e o cumprimento dos

direitos e obrigaÇÕes resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer

outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser'

E por estarem assim, justos e conlratado§, lavram e assinam, o presente contrato, em

S itrês) vias de igual ieor e íorma, devidamente rubricadas pelos sócios em todas as

suàs fôlhas, obr-igando-se fielmênte por Si, SeuS herdeiros e sucessores legais a

cumpri-lo em todos os seus termos.

Curitiba, 28 de Agosto de 2014
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) uunicípio de Nova Santa Bárbara )
Pregão Presenci al 221 2015

PROPOSTA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS / SERVTçOS
CiPJ:08.680.158/000'1-61 FoÍnêcedo.: BO RESITIJOS 'IRAi§FORTES LTDA - Epp

&rderêço: AVENIDA @lAS 431 SAtÁ 21 E22 - ZOiIAO'| - OAiIORTE/PR - CP8720O-149
lnscrição Estadual: bento ContadoÍ: ROOR@ JUI\nUEnA E BARFOS

E-mail: gustavo@bioaÍÍbiental.com br
Têlêfone:44-3631-1829 Fax: Celular:

Telefone contadoÍ: 41-3347-3609
FbpÍesentante: GITSTAVO MATRJS CPF: 021.847.589-65

Endêrêço ÍepÍesontânte: Rl.lA ABOLÇÃO645 - ZOt'lA 02 - OAIúRIE/PR - CEP 8720G286

E-mail ropresentente : gustavo@bioaÍôinetal.com.br

Banco: 1 - BB Agência: 618-1 - CfAI{ORIE - CIAI.IORIEPR

RG: 25 520 167-9

Contâ: 115000-6

Te lefone re prese ntante: 44-9935-91 78

Data de abertura: O2lOl|2OOB

Fornecedor e nquadrado como m icÍoem pÍesa ou êm prêsa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei com plemêntar no í2312006).

N'ltem Delcriçào do Produto / Ssrvlço Qtd€. Unid. Prêqo tt/lárlmo Marcã
001 Coleta, tíansporte, tratsmenlo ê dastinâÇáo Íinâid€ Íesiduos

pe.tencent6s so grupo A (rê§iduos infectãntes). grupo B (íesidlos contendo substánc€s
quimicas) ê gÍupo E (rêsidLros peíurocorlant€s) A coletâ deveíá sêr feita na S€crêrâÍiá
Municipalde saúd€, silo â Ruâ Aílônio Joaqurm Rodíigues. S/N. Novs Ssnta Bárba.a - pR. a
cádâ 15 diás, em dia a Êsí deteríntnado pels contÍat€nte Os residuos colstâdos deveíâo estaí
acondicionados dentro de bombonas de polielil€no de altâ densidâde Íomecidas pêlâ
conlÉtâdâ, idêntificadas com os dados d€ unrdadê geíadoíâ sendo ss ífiesmas tacraóás e
pesadâs no álo da colela

12.00 MESE 1 031,00 Servço , Bio A€c€ss 1 031.00 12 372,00

l.ozqcú

PRE@ rOTA- DO LOIE :

ÍOT'L OA PROPOSTA :

12.372,O0

12.372,00

Bto LTDA . EPP
CNPJ 680 158/0001-61

Vahdade da proposta: 60 dras

Êazo de entÍega: 2 dias

e
BProp6tâ. V*sáo 1131

29,tW20151528 49
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03/062015 CoÍnprovar{e de lnscrição ede Situação Cadastral_ lmpressão

Receita Federal

Gomprovante de lnscrição e de Situação Cadastrat

Contribuinte,

8Pg f;:i?Í:ffir:"Jjlfffii da pessoa J urídica e, se houver quarquer diversência, providencie junto à

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASTL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

COMPROVANT,E DE INSCRIçÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

OATA O E AEERTURA

28t0u2007

A Notae eÀlpnEsanBr
BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA - EPP

TITULo Do,ESrÂBELEC tM ENÍo (NoME oE FÁNrAstA)
Bto AccEss
cóuco E DEscRtçÃo DAÁTtvlDÂDE EcoNôMrcApRtNctpAL
38.12-2-00 - Coleta de Íesiduos pedgosos

cóDrGo E DEscRtÇÀo DAsAÍMDADES ECoNôMtcÂs sECUNDÁRBs
38.í1-4-00 - Coleta de Íesíduos nâo-perigosos
49.30-2-01 - Transporte rodoviário dà cafoa, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
ír1.3ro;Í;lÍ";l.""rorte 

rodoviário de carsa, exceto p-orió" iãriüãi"s e mudanças, intermunicipat, interestaduat e
49.30-2-03 - Transpoíe rodoviário de produtos perigosos
cóDGoE DEscRlÇÂo DA NATUREza JURlotcÂ
206.2 . SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
LOGRIDOURO

ÂV GOIAS
NÚI\,1ERO

431
C OI\,Í PLEI\,{ ENTo
2 ANDAR SALAS 2í 22

cEP BÂRRo/DlsTRtro87.200-í49 zoNA 0í
ENDEREÇo ELETRÔNIco
rodrigo@contatecpr.com.br

MUNtciPlo
CIANORTE

(41) 3347-3609 / (41) 3347.3609

{P
112

NúMERo oE tNSCRtÇÁo

08.680.í 58/000í -61
MATRIZ

TELEFONE

DATA DA SITUAÇÁo CADASTRAI
28102t2007

PR

^.NTE 
FEDÊRÂTIVO RESPONSÂVEL (EFR)

MoTIVo oE SIUAÇÃo CADASTRA

srTUAçÁo ESPECta.L

Aprovado pela lnstrução Normatíva RFB no 1.470, de 30 de maio de 2014
Emitido no dia 03/06/20í5 às 0B:49:4i (data e hora de Brasília).

oAÍA DA SITUAçÃo ESPECIAL

Voltar

ATIVA

htF://www.receita.íazenda.gov.br/prepaÍarlmpressao/lmprimepagina.asp

Página: 1/í
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusjvamenteà situação do sujeito passivo no âmbito da RFB edaP usive as contnbui
alíneas'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n9 g 21 4dej de

991

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lntemet, nos
endereÇos <http://www. receita.fazenda. gov. br> ou <http://www. pgfn.fazenda. gov. ba.

Certidão emitida ratuitamente com base na portaria Conjunta RFB/PGFN ne'1.751, de OZ1O|2O14
Emitida à dia 020612015 <hora e data de Bras Ília>.
Válida
Código certidão: C55A. 5A04. 7EB 6.30Es
Qualquer rasuTa ou emenda invalidará este documento

29t 20 1 511t

http://www recejta.hzenda.gov br/ApliÇacoes/AlsPo/certidao/c N D c onjuntasegvia/ResultãdosegM a.asp?origem =.1&T,po= 1&N t= 0s680158000161&sen. 1t1

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

Nome: BIO RESTDUOS TRANSPORTES LTDA - Epp
CNPJ: 08.680.158/000í6i

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidadedo sujeito passivo acima identificado que vierem ,.",. ápri"J"r, e certificado que:

l constam débitos administrados pera secretaria da Receita Federar do Brasir (RFB), com a
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 'r51 da Lei n9 s.172, de 2s de outubro de 1966 -
codigo Tributário Nacionar (crN), ou objeto de decisão judiciar quê determina sua
desconsideração para Íins de certificaÇão da regularidade fiscal; e

2 não constam inscnções em Dívida Ativa da União na Procuradona-Geral da Fazencia Nacional
(PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidãonegativa.



,iffi^
Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

114

Certidão Negativa
de Debitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 013259878-64

Certidão fornecida para o CNpJ/MF: 08.680.1S8/O()O1-6i
Nome: BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA
Estabelecimento baixadoi paralisado no cadastro de contrlbuintes do lcMS/pR

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

obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem com descu mprimento de obrigaçóes tributárias acessórias.

Válida ornecimento Gratuito

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

01t10t2015 -

Ennk o via lnlêmet PúUicâ loWVzOtS OO:4A*)
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