
PREFEITURA MUNICIPAL 001 -
NOVA SANTA BARBARA

PRffiBüelAtno

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de
serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final
de resíduos da saúde.

DATA DA ABERTURA: 2810512013 às 14:00 horas

DOTAÇAO:

07 - Secretaria de Saúde;
07.001 - Fundo Municipalde Saúde;
í0.301 .0320.2026 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa
Jurídica; 2280;2290.

VALOR ftaÁxlfuo: R$ 825,60 (oitocentos e vinte e cinco
reais e sessenta centavos), mensais, por um período de 12
meses, totalizando RS 9.907,20 (nove mil, novecentos e sete
reais e vinte centavos).

Rua Wâlfredo BittencouÍt de Moraes, 222, % 43.3266.1222 C.N.P.J. N.o 95.5ô1.080/0001-60
E-mail: licitacao6)nsb Dr.gov.br - Nova Santa Barbara - Paraná
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. PREFEITURA MUNICIPAL L(C /t5
002NOVA SANTA BARBARA

GORRESPONDÊNCIA INTERNA
DE: Secretaria Municipal de Saúde

PARA: Secretaria Pública de Serviços Externos

No 1 371201 3

DATA: 15/04/2013

r5F

ASSUNTO: Solicitaçáo Abertura de processo licitatório para contrataçáo de serviço de
destinação final de resíduos da saúde.

Mediante autorizaçáo desta Secretaria Municipal, venho por meio desta

solicitar a vossa senhoria a abertura de processo licitatório para contrataçáo de

serviço de destinaçáo final dos resíduos da saúde.

O serviço será de coleta, transporte e encaminhamento para

tratamento de resíduos da saúde, pertencentes ao grupo A (inÍectantes), B (químicos)

e E (perfuro cortantes), a coleta acontecerá a cada 15 (quinze) dias.

O contrato será por um período de 12 (doze) meses por um valor

mensal mâimo de R$ 825,60 (oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos).

Segue anexo a descriçáo do serviço.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Tamires Diogo lto

secretária ,"^,o:2^0,

Assi
Recebido por:

Nome a

tS 1ut( 1t1
Data

Bua: WatÍÍedo Bittencourt de Moraes no 222, t(43 32ffi.1222) CNPJ no 95.561 .080/0001-60
E-mailr pElsD1Qp!!!êEqEE - Nova Santa Bárbara - Paraná



PREFEITURÂ MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
SECRETARIA MUNIC]PAL DE SAUDE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO

REFERENTE À DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA

SAUDE

Descrição dos serviços:

) A coleta será realizada a cada 15 dias

F Os resíduos coletados serão encaminhados para TRATAMEI{TO TERMICO

(INCINERAÇÃO; e/ou AUTOCLAVAÇÃO ae acordo com a Classificação dos

Resíduos, em local de Tratamento devidamente ceÍificado por órgãos ambientais e

de saúde;

) Coleta e Transporte efetuados em veícúos de frota própri4 identificado conforme

NBR 7500 e obedecendo ao disposto na NBR 13221 (Fevereiro 2003), NBR 12810

(199i), NBR 10004 (Novembro 2004) e Resolução n"420 de 12 de Fevereiro de

2004 do Ministério dos Transportes e suas atualizações;

) Pessoal treinado e habilitado;

P Emissão de Manifesto para Transporte de Resíduos - MTR contendo os dados

da unidade geradora, da transportadora e do local de Tmtamento;

F Emissão de CertiÍicado comprovando o Tratamento dos Resíduos;

) Disponibilizamos bombonas (em comodato) para o acondicionamento dos

Resíduos Infectantes (Grupo A) e Qúmicos (Grupo B). Os resíduos químicos

quando não acondicionados nas embalagens originais ou primarias, devem ser

acondicionados em frascos que possam ser tampados e identificados com o tipo do

residuo. Ex.: Formol 10 7o.

003

Rue: Antonio Joaquim Rodrigues, s/no ' Fone: (43) 3266- 1253

E-mail: saudensb@yahoo.com.br - Nova Santa Bárbara - PR'



PREFETTURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Descriçáo de trabalho utilizado

004

Bombonas de
Polietileno de alta
densidade para o

acondicionamento dos
resíduos.

MTR - Manifesto
para TranspoÍe de

Resíduos contendo
os dados da unidade
geradora utilizada na

coleta

CDR - Certificado
de Tratamento dos

Resíduos.

r',_ê€iE--É
E...:j', =,,.-. .!d

j .=:r-.==:=F=' ' 7t-=-::+-' :: {::

Etiqueta contendo os
dados da unidade

geradora que é colada
na bombona e lacre de
segurança utilizado na

bombona no ato da
coleta

I

Rua: Antonio Joaquim Rodrigues, s/no - Fone: (43) 3266- í253
E-mail: saudensb@yahoo.com.br - Nova Santa BárbaÍa - PR'

.tl', "- "



PBEFEITURÂ MUNICIPAL 005ffiffi-E"n
CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 29 de abril de 2013.

De: Departamento de Licitaçóes

Para: DepartamentodeContabilidade

Assunto: Contratação de empresa prestação de senrlços para coleta,
transporte, tratamento e destinaçáo fiual de residuos de
serviços de saúde.

Senhorita Contadora:

Tem esta Írnalidade de solicitar a Vossa Senhoria,
dotação orçamentária para contratação de empresa prestação de serviços
para coleta, transporte, tratamento e destinaçào fina1 de resíduos de serviços
de saúde, conforme solicitado pela Sra. Tamires Diogo Ito, Secretária
Municipal de Saúde, num valor de aproximadamente R$ 825,60 (oitocentos e
vinte e cinco reais e sessenta centavos), mensais, por um peíodo de 12
meses, totalizando R$ 9.907,20 (nove mil, novecentos e sete reais e vinte
centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elat e Crlsti ditk
Se 1C ita oes

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Ce(fiÍo,8 43.266.1222, X - 86.250-000 -Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.sov.br



PREFEITURA MUNlCIPAI

fatado do Paraíá

006IEHWIII
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Em atenção à correspondência interna expedida
por Vossa Senhoria em data de 2910412013, informamos a existência de
previsão de recursos orçamentários para contratação de empresa
prestação de serviços para coleta, transporte, tratamento e destinação
final de resíduos de serviços de saúde, conforme solicitado pela Sra.
Sra. Tamires Diogo lto, Secretária Municipal de Saúde, num valor de
aproximadamente R$ 825,60 (oitocentos e vinte e cinco reais e
sessenta centavos), mensais, por um período de 12 meses, totalizando
R$ 9.907,20 (nove mil, novecentos e sete reais e vinte centavos).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária

. 07 - Secretaria de Saúde;
o 07.00í - Fundo Municipal de Saúde,
o 10.30'l .0320.2026 - Manutenção do Fundo Municipalde Saúde;
o 3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍdica;

2280,2290.

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa Bárbara, 29 de abril de 2013

Atenciosamente,

\-_
Laurita de) ou Campos

Contado a
cRc 045096/0-4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222. Cento, A 43.266j222, I - 86.250-000 - Nova Santa
Bárbara, Paraná - g - www.nsb.or.qov.br
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PREFEITURA MUNIC!PAL

NOVA SANTA BARBARA
007

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 2910412013

Prezada Senhora,

Em atenção à correspondência expedida pela Sra. Tamires Diogo
Ito, Secretária Municipal de Saúde, solicitando a contratação de empresa prestação
de serviços para coleta, transporte, tratamento e destinaçáo final de resíduos de
serviços de saúde, num valor de previsto de R$ 825,60 (oitocentos e vinte e cinco
reais e sessenta centavos), mensais, por um período de 12 meses, totalizando RS
9.907,20 (nove mil, novecentos e sete reais e vinte centavos) e informado pela
Divisão de Contabilidade da existência da previsão orçamentária através da
dotação:

07 - Secretaria de Saúde;
07.001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301 .0320.2026 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2280;2290

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o
parecer jurídico

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elai Cristi itk
Setor de Licita

Avenida Walfredo BittencouÍt de Moraes, no 222, Centro, I 43. 3266.1222, E - 86.250-000 - Nova Sana
Bárbara, Paraná-E-E-mail - licitacao@nsb.pr.qov.br - Site - www.nsb.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Av. Walter Guimaràes da Costa no 512, Fonê lFa, (043) 266-1222 - CNPJ N.o 95 561 080/0001-60
E-mail. pElqu@pllb_çgebl - Nova Sanla Bárbara - PaÍaná

Origem: Dep. Jurídico

Destino: Setor de Licitação

PARECER JURíDICO

Conforme expediente encaminhado a esse Departamento Juridico em data

de 29 de Abril de 2013, visando emissão de parecer sobre o processo de licitação, referente a

Contratação de empresa para prestação de serviços para coleta, transporte, tratamento e

destinação Íinal de resíduos de serviços de saúde, para atender a necessidade da Secretaria

Municipal de Saúde, sendo que o valor aproximado e estimado da contratação será de

aproximadamente R$ 825,60 (Oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos), por um

período de 12 meses, totalizando R$ 9.907,20 (nove mil, novecentos e sete reais e vinte centavos)

e a despesa será suportada com recursos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme

informação prestada pelo Departamento de Contabilidade do Município, atendendo ao contido no

artigo 14, da Lei no 8.666/93.

Houve portanto, manifestação do Departamento de Contabilidade do

Município indicando disponibilidade orçamentária, estando desta forma cumprido o disposto no

artigo 14, da Lei no 8.666/93., o qual preceitua que: nenhuma compra ou serviço será íeita ou

contratada sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recurso orçamentários

para o seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de que lhe tiver dado

causa.

Diante do preço máximo e para melhor aproveitamento do procedimento

sempre paÍa garantir a maior competitividade e transparência possível, a licitaçáo deverá ser feita

na modalidade de Pregão Presencial, nos termos da legislação em vigor, ou seja, da Lei Federal

no 8.666/93 e Lei Federal no 10.520 e Decreto 5.450.

É o parecer, S.M.J

Nova Santa Bárbara, 08 de Maio de 2013

Ang
Advogada

ns Perêira
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer JurÍdico contido no presente processo, ÂUTORIZO a
licitação sob a modalidade de PRBGÃO PR.ESENCIÂI n" O31/2O13, que
tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de
coleta, transporte, tratamento e destinaçáo hnal de resíduos da saúde,
normatização de procedimentos administralivos, consultas, e em todos os
demais assuntos correlatos à área, de conformidade com a l,ei Federal no
10.520, de 17 l07 l2OO2, Lei Federai n' 8.666, de 21 l06l1993, Republicada
em 06l07 11994, Decreto Federal n' 3.555 de 08l08l2000, Decreto Federal
n" 3.697, de 2I l12l2000 e demais legislações pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n" O15l2OI2, designando os
membros da Comissào Permanente de Licitaçáo e Portaria n" 056/ 201 1 ,

nomeando o Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de
Licitaçáo seja publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e
onde mais convier para que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se
providencias necessárias.

ao Setor de Licitaçáo para as

Nova Santa Bárb a, 08l05l2o\3.

Pre
CK

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, S 43.3266.1222, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARANÁ 072

AVrSO DE LTCTTAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL n.o 03112013

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de
coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos da
saúde.

AbeÉura das Propostas: 28/0512013 às í4:00 horas.

Preço Máximo: R$ 825,60 (oitocentos e vinte e cinco reais e
sessenta centavos), mensais, por um período de 12 meses,
totalizando R$ 9.907,20 (nove mil, novecentos e sete reais e
vinte centavos).

lnformações Complementares: Poderá ser obÍidas em horário de
expediente na Prefeitura ltlunicipal de Nova SanÍa Bárbara, siÍo â
Rua Walfredo Bittencouft de ltloraes, 222, pelo fone: 0 xx 43.
32661222, ou ainda pelo site: www.nsb.or.qov.br ou ainda por E-
m a i I : ljcilac ao@n sbp r. gov. b r

Nova Santa Bárbara, 0810512013.
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lEluar[o fflonunfrer f,z Souza

Pregoeiro
Portaria 05612011

rn3tuÍa

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43.3266.1222,8 - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacaorEnsh Dr.gov.br - www.rrsb.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

Assessoria Jurídica

Ref. Pregão Presencial n" O31/2O13 - Contrataçáo de empresa para
prestaçáo de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinaçáo final
de resÍduos da saude.

O presente Processo, bem como o Edita-l convocatório
atende às exigências da Lei Federal n' 10.520, de 17 lO7 l2OO2, Lei
Federal no 8.666, de2ll06l1993, Republicada em06l07l1994, Decreto
Federal no 3.555 de 08/08/2000, Decreto Federa-l no 3.697, de
21 l12 I2OOO e demais legislações pertinentes.

Nova Santa Bárbar 05 l2013.

A rPereira

Assessora Jurídica



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
EST ADO DO PARANA 0L4

PREGÃO PRESENCIAL NO 31/2013

ABERTURA DA LTCTTAçÃO

Dia 2810512O13, às í4:00 horas

Protocolo dos envelopes: até às í 3h30min, do dia 2810512013.

1 - A PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, através do
Pregoeiro, designado pela Portaria no 056/201 1, 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 17.07.02, Decreto 5.450, de 31.05.05 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.

í.'l - No dia 28/05/20í 3, às í4:00 horas, na Câmara Municipal de Nova Santa
Bárbara, sito na Rua Antonio Rosa de Almeida n" 130, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR,

será feita a abertura do certame, sendo que as empresas participantes deverão apresentar
envelopes fechados e indevassáveis até às 13:30 horas do dia 2810512O'l.3, contendo documentos
e proposta assinada por seu representante legal, no Setor de Licitaçóes da Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, sito à Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cenlro,
Nova Santa Bárbara - PR.

2. DO OBJETO

2.í - O objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a

administraçáo, na contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transpoÉe,
tratamento e destinação final de resíduos da saúde, conforme descrições constantes neste
edital e seus anexos.

3 - DO CREDENCIAMENTO ESPEC|FICO PARA O PREGÃO PRESENCIAL

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

objeto que maniÍestem interesse com antecedência de até o terceiro dia anterior a data designada
à abertura das propostas, para efetuarem retirada gratuita do presente edrtal 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 13:00 às 17:00 horas, ou ainda poderão requerer o mesmo pelo e-mail
licitacao@nsb. pr.qov. br ou através do site www. nsb. pr.qov. br

3.2 - Nos atos públicos do procedimento licrtatório somente será permitida

manifestação oral ou escrita de pessoas devidamente credenciadas pela proponente, devendo ser
conferida ou outorgada procuraÇão com poderes específicos.

3.2.1 - O referido documento deverá ser entregue à Comissão Julgadora, em

separado, antes da abertura do envelope "habilitação" que será retido e juntado ao processo

licitatório.

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n" 222. Centro, t 43. 3266.1222,8. - 86.250-000 Nova Santa Barbara Paraná - g - E-
mails licitacaoânsb or gor'.br - rvuu nsb Dr.uor.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 015
EST ADO DO PARANÂ

3.22 - Na hipótese do documento supra aludido náo se apresentar em original, a

cópia deverá ser autenticada.

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

3.4 - As empresas paÉicipantes 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 da
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 pertinentes

ao certame. Deverá também, apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA CUMPRE OS
REQUISITOS DE HABILITAçÃO lFora do envelope - Confonne Modelo AND(o M, apresentar
TERMO DE CREDENCIAMENTO (Fora do envelope - Conforme Modelo AND(O V), os envelopes
PROPOSTA DE PREÇOS (í)C DOCUMENTOS DE HABILITAÇÁO (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 Licitante 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

PREGÂO.
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 liquidação, 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 ENVEITOPES DE

HABILITAçÃO

4.1 -Os envelopes com as propostas de preços (01) e os documentos de
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habilitação (02) deverão ser apresentados, separadamente, em 02 (dois) envelopes distintos,
fechados e indevassáveis, endereçado como se segue:

ENVELOPE-I.PROPOSTA
pREFEITURA MUNtctpAL DE NovA sexta eÁngeRa
RUA WALFREDO BITTENCOURT DE MORAES, NO 222.
REFERENTE PREGÃo PRESENCIAL N. 3í12013
ABERTURA DIA 28/05/20í3, AS í4:00 HORAS

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

ENVELOPE - il - HABTLTTAÇAO

PREFEITURA MUNIcIPAL oE NoVA SANTA BÁRBARA
RUA WALFREDO BITTENCOURT DE MORAES, NO 222.
REFERENTE pREGÃo pRESENctAL No 3í12013
ABERTURA DIA 28/05/20í3, AS 14:00 HORAS

ENVELOPE ll - HABILITAçAO (onde deverá constar os

documentos exigidos na ltem 4.3 - Da Habilitação);
Deverá constar no vers d s Envelo II m

a Razão Social do Proponente, ou escrito mecanicamente.

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

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 0'l - PROPOSTA,
com as mesmas informaçóes constantes na proposta impressa;

ll - A proposta deverá ser impressa em 0'1 (uma) via, preenchida pelo programa de preenchimento
de proposta (Anexo lll), conforme instruçóes contrdas no (Anexo lV) e, obrigatoriamente,
entregue dentro do ENVELOPE 01 - 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 ofertado;
Í) P@zo 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.

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222. Centro. t 43. 3266 1222,8, - 86 250-000 Nova SaÍIta Barbara Paraná - g - E-
mails - licilâcao ansb pr gov br - rvrvw.nsb pr.gor.br



Ê

It*I&

PREFEITURA MUNICIPAL (\t ?NOVA SANTA BARBARA
ES TADO DO PARANA

lll - a nâo apresentação do arquivo digital (GD-R ou PEN-DRIVE), se este estiver incompleto,
ou não Íor possível efetivar a leitura dos dados, implicará na desclassiÍicação da proposta;
lV - a empresa deverá apresentar o arquivo digital armazenado em mídia em bom estado, bem
acondicionada, para que não sofra danos,
V - recomenda-se que a empresa no momento da abertura do ceíame, possua cópia alternativa
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

especificaçôes exigidas;
Vlll - O arquivo com a Proposta de Prêços êstará disponível no endereço eletrônico
www.nsb.pr.qov.br, na guia Licitações/Pregões, onde também encontram-se disponíveis o
Programa ESPropostas que disponibiliza o preenchimento da mesma;
lX - a Proposta de Preços lmpressa e a midia com o arquivo digital serão acondicionados no

ENVELOPE n" 01;

4.3 - O Envelope de Habilitaçào (Envelope ll), deverá ser apresentado em

envelope fechado e indevassável, com os seguintes documentos:

. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ); /

. Certidão Negativa de Débitos e Contribuições Federais e Dívida Aliva da /
União;

. Certidão Negativa de Tributos Estaduais;/

. Prova de regularidade relativa aos Tributos Mobiliários e lmobiliários com a /
Fazênda Municipal da sede da Empresa proponente;

. Prova de situação regular perante o lnstituto Nacional da Seguridade social
(INSS) através da Certidão Negativa de Débito CND; 7

. Prova de Regularidade de Situação - CRS, perante o Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS); /

. Certidão 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 ne 5.452,

de 1e de maio de 1943 (NR).
. Licença Ambiental de Operação expedida pelo Órgão competente e/ou /

IAP - lnstituto Ambiental do Paraná, com finalidade de Coleta, Transporte 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
(lncineração) de resíduos dos serviços de saúde;

. Licença Ambiental de Operação expedida pelo Órgão competente e/ou /
IAP - lnstituto Ambiental do Paraná, com finalidade de disposição íinal de

resíduos classe ll.
. Carta de Anuência da lncineradora para a Transportadora; /
. Responsável Técnico pelo Transporte, cadastrado no CRBIO;/
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Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, acompanhado da /
prova do respectivo certificado de registro (Acervo), compatível em
característica com o obleto licitado passado por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, registrado no respectivo Órgão de Classe, conforme
exigências legais, que comprovem que a empresa, e um de seus
responsáveis técnicos, exerceram atividades semelhantes ao objeto do
Edital;
Apólice de seguro de Responsabilidade Civil - Transporte del
Mercadorias Pengosas;
Certificado de Capecitação Técnica dos Coletores, carteira do MOPP/
(Cópia do documento);
Certificado de Cadastro Técnico Federal junto ao IBAMA; '
PPRA - programa de prevenção de riscos ambientais atualizados (NRO9)/
da incineradora e da transportadora;
Declaração do licitante de não haver Íato superveniente à sua habilitação/
que impeça a participaçáo nesta licitaçáo (Confurrn Modelo ANEXO ll);
Dechmção do oJmpnmento ao dispmto no aÍtgo 7, inc. XXXII da CorstituiÉo Federdí
quanto à trcihição de tsabalho notumo, pergco or irsalubre a rnerpíes de dezorto anc
e quahuer Fabahp a menores de 16 anc, safuo na condiÉo de agendz, a partir de 14

anc (Confome Modelo ANE(O M).

ldentificação dos sócios da Empresa licitante ou de quem o estatuto del
constituiçâo societária designar, bem como a qualificação da pessoa que
assinarão instrumento contratual, para o caso da Empresa vir a ser
vencedora do certame. Referidas informaçóes poderáo ser prestadas
através de Declaração a ser assinada pelo Representante Legal da
Empresa, podendo ser utilizado o (Coníome Modelo ANEXO lll); (a não
apresentação desta declaração não implicará na desclassiíicaçáo do
licitante no certame);

4.4 - A apresentação dos documentos mencionados constitui-se em requisito
essencial para a habilitação dos concorrentes;

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

5.1 - O Preço estimado para a contratação é de R$ 825,60
(oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos), mensais, por um período de 12 meses,

totalizando R$ 9.907,20 (nove mil, novecentos e sete reais e vinte centavos).

5.2 - Os preços propostos deverão ser finais, em moeda nacional,
incluindo toda e qualquer despesa com tributos e fretes, assim como conter somente duas
casas decimais, não sendo admitidos valores simbólicos, irrisórios ou iguais a zero,
ensejando a desclassificação.

5.3-A proponente é obrigada a manter, durante a vigência contratual,
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todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (artigo 54, inciso xiii da lei no

8.666/93)

5.4 - Os peços permanecerão fxc e não seráo reajslade durante o príodo
conffiual.

6 - DA DEsPEsa onçlueuÁnrl
6.í - A des sa com a resente licita ão correrá à conta da Dota

7 -ABERTURA DoS ENVELoPES PRoPoSTA DE PREÇos (í} E SEssÃo DE LANGES

7.í- 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 abertura dos envelopes contendo as
Propostas de Preços e classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que
tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até í0% (dez por
cento), relativamente à de menor preço.

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

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 classificados, de

forma seqüencial, a partir do autor da proposta classificada 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 ordenaçáo das propostas;

7.7 - Caso náo sejam ofertados lances verbais, será verificada a conformidade
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação;

7.8- E facultado ao PREGOEIRO negociar com a proponente de menor preço
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unitário, para que seja obtido preço melhor.
7.9- Declarada encenada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o

pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e o valor,
decidindo motivadamente a respeito;

I - ABERTURA Dos ENVELoPES DocuMENTos DE HABTLTTAÇÃo (2)

8.1- Considerada aceitável a proposta de menor preço, será aberto o Envelope
Documentos de Habilitação (2) do licitante que a tiver formulado, para a confirmação 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 náo for aceitável ou se a proponente desatender as exigências
habilitatórias, o PREGOEIRO examinará a oferta subseqúente de menor preço, decidindo sobre
sua aceitabilidade quanto ao preço:::.,:^

9 - REGURSO ADITINISTRATIVO :

9.í- Ao final da sessão, a(s) proponente(s) que participou (aram) do PREGÃO
ou que tenha(m) sido impedida(s) de fazê-lo(s), se presente(s) à sessão, deverá(ao) manifestar
imediata e motivadamente a(s) intenção(óes) de recorrer;

9.'t.1- Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer
etapa/fasei procedimento do PREGÃO, a proponente 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.í.2- As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar

contra-razões em igual número de dias, que começaráo a correr no término do prazo do
RECORRENTE,

9.'1.3- Após a apresentação das contra-razões ou do decurso no prazo

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

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

1O - HOMOLOGAçÃO E ADJUDICAçÃO

í 0.1 - Compete ao PreÍeito Municipal homologar o PREGÃO, após parecer da

Procuradoria Jurídica do Município, adjudicando o objeto à empresa vencedora (o) do certame.
10.2- A falta de manifestação 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

do certame à proponente vencedora.

íí - DO CONTRATO

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

1 í.2- Como condiçáo para celebração de contrato, o licitante vencedor
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deverá manter as mesmas condiçóes de habilitação;

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

í í.4 - Do prazo de vigência do contrato: o contrato a ser firmado terá prazo
de vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura deste contrato,
podendo ser prorrogado por igual perÍodo, mediante acordo entÍe as partes e obedecendo-se os
limites impostos pela Lei no 8.666/93.

í2 - PRAZO E LOCAL DA COLETA

12.1- 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 ConÍatante.

13 - DO EDITAL

í3.1- As impugnações ao ato convocatório do Pregão serão recebidas ate 2
(dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, através do Íax (43) 3266-
1222 ou por e-mail. licitacao@nsb. pr. qov. br

13.í.í- A petição será dirigida à autoridade subscritora do edital, que decidirá
no prazo de alé 2 (dois) dias úteis.

í3.1.2- Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova

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

afetar a formulação da proposta.

,I4 - DAS PENALIDADES

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

infraçáo, estarão sujeitas as seguintes penalidades:

'14.í.í- Deixar de apresentar a documentaÇão exigida no certame

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administraçáo pelo prazo de 1 (um) ano;

14.1.2- Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para conÍatar);
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Art. 7 da Lei Federal 10.520/2002- Quem, convocado, dentro do
prazo de validade da sua proposta, náo celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentaçáo falsa exigida paru o cerlame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de
licitar e contratar com a Uniáo, EsÍados, Distrito Federal ou Municípios q será
descredenciado no Sicaf, ou nos sistern as de cadastramento de fornecedores a gue se
refere o inciso XIV do aft.4 desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) arros, sern prejuízo das
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominaçóes legais.
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suspensão do direito de licitar e contratar com a administração pelo prazo de 5 anos e multa de
10/o sobre o valor total do empenho);

í4.'1.3- Executar o objeto com irregularidades, passíveis de correçáo
durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advedência;

í4.í.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 prejuizo da
possibilidade de rescisão unilateral do contrato pela Administração e da aplicação das
sanções previstas neste edital e na legislação inicialmente citada;

í4.2- As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações 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 contratual se
tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e

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

15 - DTSPOSTçOES F|NAS

í 5.1 - 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 fundamentado, sem obrigação de
indenizar (art. 49 da Lei Federal 8666/93).

15.2- 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 Bárbara - Pr. CEP: 86.250-000. Fone:
43-3266-1222 ou por e-mail: licitacao@nsb. pr.oov. br. O horário para atendimento é de segunda a
sexia-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.

í5.4- Aplica-se nos casos omissos, o disposto na Lei Federal 10.520102,

subsidiariamente nas Leis Federais 8666/93.

í 5.5 - As instruçôes estabelecidas neste edital de licitação determinam os
procedimentos que orientaráo o presente processo licitatório até a assinatura do respectivo
contrato administrativo. Alegaçôes de desconhecimento destas instruções, bem como das
disposições legais acima especificadas, não serão aceitas como razões válidas para .iustificar
quaisquer erros ou divergências encontradas em seus documentos de habilitação e/ou propostas.

í5.6- A participação do licitante neste pregão implica na aceitaÇão de todos
os termos deste Edital.

15.7- Fica designado o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra, Estado

do Paraná, para dirimir quaisqueÍ questões judiciais oriundas deste Edital.

022
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Nova Santa Bárbara, 0810512013

Eduardo ttionÚnn", a" sou.
Pregoeiro

Portaria n' 05612011

Tamires Diogo lto
Secretária Municipal de Saúde
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PREGAO PRESENCIAL N" 3í12013

ANEXO I

TERMo oE RereRÊrucra

í.í -A presente licitação destina-se à contrataçáo 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.í - Coleta, transpoÉe, tratamento e destinação Íinal de resíduos de
serviços de saúde pertencentes ao grupo "A" (residuos infectantes), grupo "B" (resíduos

contendo substâncias químicas) e grupo "E" (resíduos perÍurocortantes).

2.2 - 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.

2.3 - Todos resíduos coletados deverão 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.
2.4 - A cada coleta, a contratada deverá emitir MTR - ManiÍesto para

Transportes de Resíduos e posteriormente emitir o CDR Certificado de Destruição de Resíduos
recolhidos.

3.1 - Os serviços deverão serem prestados conforme especiíicado
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 Meses, entrando em vigor logo após a assinatura do contrato,
podendo o mesmo ser prorrogado por igual período e/ou de acordo com as partes.

Rua Walftedo BittencouÍt de Moraes n" 222, Centro, t 43. 3266.1222, I - 86.250-000 Nova Santa Barbara Paraná. E - E-
mails - l,citacâo.Ansb.pr.sov.br - rvçrv.nsb.pr.qov.br

1 - OBJETO

2 - DAS ESPECIFICAÇOES E CARACTERISTICAS DO OBJETO

LOTE:1-Lote001

Coleta, transporte,
tÍatamento e destinaçáo final
de reslduos

12,00 MESES 825,60

LLS,O

9.907,201 3853

TOTAL 9.907,20

3 - D|SPOS|ç ES GERAIS
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NOVA SANTA BARBARA
ESTÂDO DO PARANA

3.4 - Quaisquer dúvidas referentes ao objeto desta licitaÉo
poderão ser sanadas junto à Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, no Setor de Licitações,
Contratos e Compras, através do telefone (43) 3266-1222, ou pelo E-mail:
licitacao@nsb. pr.qov. br.

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n'222, Centro, 8 43. 3266.1222,8 - 86.250-000 Nova Santa Btubar4 Paraná - g - E-
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4 _ MODELOS DE DOCUMENTOS PARA SEREM ENVIADOS

MODELO
(papel timbrado da empresa proponente)

oecuneçÃo

Declaramos sob as penas lei, e para Íins de participação no Processo
Licitatório, pneCÃO PRESENCIAL No 3'l/20í3, 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 administração pública direta ou indireta, SUSPENSÃO
TEMPORÁRh, de participação em licitações e/ou impedimento de contratar com a administraÇão,

assim como não ter recebido declaraçáo de INIDONEIDADE, para licitar ou contratar com a
administração pública federal, estadual, ou municipal e do Distrito Federal, não havendo assim
FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO OA HABILITAÇÃO da mesma, ciente da obrigatoriedade
de comunicar ocorrências posteriores.

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

Assinatura
Nome

Obs: N Timb da Prefeitura Municif

Rua Walfredo Binencourt de Moraes n" 222, CenrÍo, 8 43. 3266.1222, I - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná - tr - E.
mails - licitacao/Ansb.pr.eov.br - rvrvrv.nsb.or.sov.br
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Modelo:

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)_

Oeclaro ainda, que, no caso desta Empresa ser vencedora do certame promovido pela
Pregão Presencial no 31/20í3, a pessoa que assinará o instrumento contratual será o Sr.

_(nome completo)_, _(qualiíicação)_, _(endereço)_.

Por ser verdade, firmo a presente

(Local e Data)

(Assinatura)

(nome do Licitante ou Representante Legal)

o : Não usar o Timbre da Prefeitura Munici al.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222. Centro. t 43.3266.1222. E - 86.250-000 Nora Santa BárbaÍa" Paraná - g - E-
mails - licilâcao i.l nsb pr.po!.br - \!\'\\' nsb.pr.go\ br
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DEcLARAÇÃo DE pLENo ATENDTMENTo Aos REeurstros DE HABtLtTAçÂo

(A SER APRESENTADO FORA DOS DEMATS ENVELOPES DE PROPOSTA E HAB|LITAÇAO)

Prezados Senhores:

inscrito no CNPJ no por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ......, portador da
RG no, .. . . . . . .. .. .. .. .. . . .. . . . .. . . e do CPF no........ ..., declara que "Atende Plenamente"
aos requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei Federal no

10 520, de í 7 de julho de 2OO2.

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

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Obs: Não usar o Timbre da Prefeitura Munici

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro. I 43. 3266.1222, B - 86.250-000 Nova Santa Bárbarq Paraná - g - E-
mails licitacaoZin:b.pr.got-br - $ w\\.nsb.pr.Ílo\.br
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ)

MODELO DE CREDENCIAMENTO

pRecÃo PRESENGIAL No 3íl20í3 - PMNSB - TERMO DE CREDENCIAMENTO
(A sER ApRESENTADo FoRA Dos DEMATS ENVELopES DE pRoposrA E HABtLtTAÇÃo)

A empresa com sede na CNPJ n.o

representada pelo(a) Sr.(a) , CREDENCIA o(a) Sr.(a) _,
(CARGO), portado(a) do R.G. no e c.P.F. no 

-, 

para

representá-la perante o Município de Nova Santa Bárbara em licitação na modalidade Pregão
Presencial n" 31/20'13 - PMNSB, contratação de empresa para prestação de serviços de
coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos da saúde, podendo íormular
lances, negoctar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir
de recursos em todas as fases licitatórias.

Local, data
Assinatura
Emprêsa
Representante Legal
Gargo
RG
CPF

Obs: Não usar o Ti brê da Prefeitura Munici al.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, t 43. 3266.1222, I - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná - E - E-
mails licitacaoiônsb.pr eov.br - rvrvw nsb.or.qov-br
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MooELo DE DECLARAçÃo ( ART. 70, tNc. xxxilt DA cF)

Prezados Senhores

A empresa inscrita no CNPJ sob no

por intermédio de seu representante legal o(a) S(a). portado(a) da Carteira de ldentidade
no e do CPF no DECLARA, para íins do disposto no
inciso V, do atl.27 da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de '1993, acrescido pela Lei no 9.854,
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.

Nova Santa Bárbara, _ de de

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Obs: Não usar o Timbre da PreÍeitura Munici

Rua walfredo Bittencou( de Moraes no 222, Centro. I 43. 3266.1222,I - 86.250-000 Nova Santa Btubara Paraná - g - E-
mails - licilacao'Ansb.pr go!.br - wty\\. nsb.Dr.g!!.bÍ
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5 - MINUTA DO CONTRATO

MINUTA DO CONTRÂTO OUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA
MUNtctpAL DE NovA SANTA eÁRgaRa E A EMpRESA
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME, TENDO POR OBJETO A
coNTRATAÇÃo DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃo DE sERvIços DE
coLETA, TRANSnoRTE, TRATAMENTo e oesrt.teÇÃo FINAL oE
nesíouos oa seúoe.

Referente Pregão Presencial n.o 31/20í 3

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregão
Presencial n.o 31t2O13, de um lado, a PREFEITURA OO tlUNtCíptO DE NOVA SANTA
eÁngene, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o no 95.561 .080/0001-
60, com sede na Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, n" 222 - Centro, Nova Santa Bárbara,
Paraná, neste ato Íepresentado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir Valério, brasileiro,
casado, portador do R.G. oo _, 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&CIDADE>-<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 21 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:

CLÁUSULA 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.
) 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 estação de tratamento. Consiste no emprego de processo de autoclavagem, a fim de

se obter a esterilrzação dos resíduos e posteriormente os mesmos serão descaracterizados 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.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA NATUREZA DOS RESíDUOS

ntaBarbara, Paraná - E - E-
matls - !gil4!qal]:h jlgq!.bl - wrrs nsb.pr.qo".br
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Os serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final,

serão realizados nos resíduos pertencentes ao grupo "A" (resíduos infectantes), grupo "8"
(resíduos contendo substâncias químicas) e grupo "E" (resíduos perfurocortantes), todos com

suas caracteristicas descritas na RDC no 306 de 07l12l2OO7, da Agencia Nacional de Vigilância
Sanitária - ANVISA.

cr-Áusula TERcETRA - Do pRÂzo E LocAL DA coLETA

O prazo para início da prestação do serviço e 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 15 dias, em dia a ser determinado pela contratante.

CLÁUSULA QUARTA - DO ARMAZENAMENTO

Todos resíduos coletados deverão 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.

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

CLÁUSULA QUINTA. OOS ANEXOS CONTRATUAIS

Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos
a) Pregão Presencial N.o 31/2013 - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As partes declaram ter pleno conhecimento que

os documentos mencionados nesta cláusula, serâo considerados suÍicientes
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 condiçâo
contratual, desde que devidamente assinados pelos representantes legais das
partes.

CLAUSULA SEXTA. DO PREçO

Para o fornecimento do objeto descrito na Cláusula Primeira, a

coNTRATANTESeobrigaapagaràcoNTRATADAoValordetotaldeR$--

Rua Walfredo B ittencoun de Moraes no 222. Cenlío. t 43. 3266.1222. t - 86 2 50-000 Nor a Santa Bárbara- Paraná - E - E-
mails - lic i1âca!!n!h.!r.ga]|bl - \r\r\ nsb.DÍ.go!.br
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cr-Áusute sÉrrml - Do PAGAMENTo

O pagamento será efêtuado conÍorme a prestação dos serviços, até o dia
05 (cinco) de cada mês, mediante apresentação das Notas Fiscais e aceitação da mesma
pela Secretaria de Saúde.

Parágrafo Unico - A CONTRATADA se compromete a emitir a

respectiva Nota Fiscal no valor correspondente ao ajustado na Cláusula Quinta, com no mínimo
05 (cinco) dias úteis de antecedência, a fim de viabilizar a tramitaçáo necessária para o
pagamento.

ct-Áusuu otrAVA - DA REsctsÃo coNTRATUAL

A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateÍal e escrito da
Administração, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal no

8.666/93, e amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada
das autoridades competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde de que haja
conveniência da Administração.

PARÁGRAFO ÚtltcO - Quando o vencedor der causa a rescisão do contrato,
além de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato e
demais penalidades previstas, íica sujeita a uma das seguintes sançôes:

a) Advertência;
b) Suspensâo temporária de participação em licitação e impedimento de

contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos.

c) Declaraçâo de lnidoneidade para licitar ou contratar com a

Administração Pública enquanto perdurem os motivos determinantes da
punição ou, até que seja promovida a reabilitação 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".

cLÁusuLA NoNA - DAS SANçOES

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORçAMENTARIA
As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da dotaçáo

orçamentária no

DOTAÇÔES

ffi-,wi
zvtó 2280 0

2013 2290 07 001.10 301 03202-026 303
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cr-Áusuu oÉcrnl pRTMETRA - oo pRAzo DE vrcÊNcrA

O presente contrato teÍá ptazo de vigência de 12 (doze) meses, contados a partir

da data da assinatura deste contrato, podendo ser pronogado por igual periodo, mediante acordo
entre as partes e obedecendo-se os limites impostos pela Lei no 8.666/93.

clÁusute oÉctua SEGUNDA - Do FoRo

Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, para a
solução das questóes 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, nâ presença de duas testemunhas.

Nova Santa Bárbara, aos _ de de

Claudemir Valério

Prefeito Municipal

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>

Rua Walfredo BinencouÍt de Moraes no 222. Cenlro. 8 43.3266.1222, I - 86.250-000 Nova Santa Brirbar4 Paraná - El - E-
mails licitacaoirJllsb.pr.gqrl br - \\\vw.nsb. Dr. eo\ . br
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ANEXO II

EDITAL DE PREGÃo PRESENCIAL No 3í/20í3 . sRP

ANEXO II - ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arquivo digital de proposta encontra-se com o nome:
PP3í2013 ANEXO2 ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43.3266.1222,8, - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná - El - E-
mails - licitacao a:nsb.or-go\'.b Dr.so\.br
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ANEXO m

EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL NO 31/2013 . SRP

ANEXO III - PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

O programa de preenchimento de proposta encontra-se com o nome.
PP3í2013 ANEXO3 PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.eXe

Rua Walfredo Bittencourt de Momes no 222, Centro, 8 43. 3266.1222,8 - 86.250-000 Nova Santa Barbara, Paraná - g - E-
mails licitacao/rlnsb.pr.goT br - ws s'. nsb. pr.gov.br
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ANEXO IV

EDITAL DE PREGÂO PRESENCIAL N'3í/20í3 . SRP

ANEXO IV - INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTo DE PRoPoSTA

PaÍa agllizaÍ as entregas de propostas pelos fornecedores foi desenvolvido um executável para a

digitação das mesmas.

Você receberá um executável com o nome PP3í 2013_ANEXO3_PROGRAMA DE

PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.exe e um arquivo digital de proposta com o nomePP3í20í3

_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 PP3'120'13_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE

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

PP3í 20í 3_ANEXO3_PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.exe.

Acesse o programa esproposta.exe

Será aberta uma janela como a figura abaixo

Clique no botão l

PREFEITURA MUNICIPAL
037

Rua Walfredo Binencourt de Moraes n" 222. Centro. I 43. 3266.1222, E - 86.250-000 No"a Santa Bárbara Para.ná - El - E-
mails - licitacao ri nsb.pr.gor.br - qtu.nsb.pr.eor br
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PREFEITURA MUNICIPAL

0?8
EST ADO DO PARANA

E localize o arquivo PP3í20í3_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.esI.

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

Clique no botão

Vai abrir a janela

@ Oados do lornecedor

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

Clique no botão E Eepresentante

Abrirá a janela

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.1222,I - 86.250-000 Nova Santa Barbara, Paraná - E - E-
mails licitacaola!§b.!Igo]-E - www.nsb.pr.eov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL (,39
NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PARÂNA

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

formulário e feche também o formulário de dados do fornecedor.

Clique na aba

Produtos/Serviços:

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 Q* [mgimir propmta

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

! Qravar proposta

Se o preenchrmento estiver correto, será apresentada a janela

Qr& Uü. EEEM

Pr.so Íctd do Loter 3@,@

Edidôd.
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PREFEITURA TúUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 040
EST ADO DO PARANA

O arquivo foi gerado com sucessol

efeUçÃO: Não esquecer de copiar o arquivo gerado (ex: "PP3í20í3_ANEXO2_ARQUIVO

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

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

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara/Pr - Fone (431 3266-1222 ou no e-mail

I icitacao@nsb.pr.qov. br

Rua Walfiedo Bittencoun de Moraes n' 222, Centro. t 43.3266.1222, B - 86.250-000 Nova Santa BifbarÀ Parará - g - E-
mails - licitacao ?insb.or.po\.br - \\urr.nsb.or.gor br

Proposta gravada em C:\Propostô.e51 | lla
lnformation rB

OK



Mural de Licitações Municipais Página 1 de 1

TCEPR
041

volt!!:CPF: 42715 12958 (Laqoul)

l(.::,1)it.

.PR.CEP
41 3350-1616

Ex. lei orgânica

Forma de Avalição Menoí Preço

DotaÉo Oçêmentária*

Preço rnáximo/Referência de preço -

R$*

Data de Lançamento do Editôl

NOVA Data da AbeftuÍa das Propostas

Data Cancelamento

f'[l]dade Fxecutt)ra :

Ano'

Número edital/processoa 31

i:::1,:,il::i'm'"''
Versão Mobile

transporte,

0700 I r0301 03202026339039000{)

ô

08/0512013

Data da Abertura das Propostas 2sl05i20ll 0ata Registro

Data Registro

i)5/ri5:20i.i

Edita r ExcluiÍ

http://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AML/DetalhesProcessoCompra.aspx 0810512013

TOPO ^
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DiarioQPlglALParana t;m
co!Ê(c,o.rNoosrr!^&sL(v,cos I ôeffimHy3*trs:f*ffiôe2aÍara I l3llllaifl0l3 - Edipo n0 8956

I Noua Sants Bárbars

AvrsO Du t,t( tIÂ('Ão
pnEcÀo pnose rc:rer. n.' olvzote

Objeto: C'ontrataçào de enrpresa parâ prcstaçào de scniços dc col!'la. tmDsponc,
tratilmerto e destiDação final de rcsiduos da saúrtc
Tipo: Menor preço.

Recebimento dos cnvclopes: Até 28/05/2013 às l3:J0 horas.
lnicio do Pregâo: Dig 28/05/201J às l4:00 horas.
Preço Máximo: RS 825,60 (oitocenaos e vintc e cinco raais e sess€ntâ cents-
vos), mensais. por urn periodo dc ll rncses, totalizando R$ 9.907,20 (nove mil,
norecentos e sete resis e vinte c€ntayos),

lúIJt[Âg gútIS§; poderào ser obtidas crn horárro dc erpc-dicnrc
na Prefeitura Municipal de Nova Sanra l]iirtrara. sito à t{ua Walíi'cdo []ittcnc<rurr
ds \loraç-s n" 222. pc'lo tbnc (Orx .11. .126í)- 1122). ou por cnrail lrcitacaorirlnsb.
pr.Bqr,lx Site wwu.nsb.pr.gor'.br

Nova Santa tlartrara. 08/05/20 | 3

Edurrdo Montanher de Souzs
Pregoeiro

Ponaria nu 0-§ó120 I I
R3 í20,00 - 40673/2013

I Ortigueira

PRDFEITI.;RA MIINIC]PAI, DI! ORTIGTI EIR,{
PREGÃO Í,RtlSEN(llAl, n" 0ó5/lJ (menor preço por tor€)

Objeto: Registro rie Prcços para os *n'içosdt lltuntcr llatliolótlicos r d( lmogsn,
sob demanda.

Realiaçào: dia 2Jl05/201J às l,l:JO horas.
il

iRFí;ÃtlPRrsENC'r@

Obicto: Aqursiçào dc placa lunrinosn para o Pronto Atendirrrcnto l!'lurricipal.

Realizaçào: dia 24105/201J às 09:J0 horas.

PR O PRESEN(IlAl, n" 067/13 (menor preço por ilenr)

Obieto: o Regrstro de preços para náquina cxtnrsom de concreto. pam uso da
Secrrtana lvlunicipal de Ohras

Ilcaliaçào; dra 24105/201J às l4:J0 horas.

Nom Os F-ditais encontÍüm-se rtisponiveis a çorsulta. gratuitamentc- la scdc da
prcf'eitura.@.Maiorcs in lirrrnações pelo
tolefone (42) 3277-l3EE OÍti8rueiÍa-l'r,09 de nrrio de 201-1

ROSANA APARIJ(]IDA ARAt]JO CARDOSO
Plcgoeira Municipal

R$ Í68,00 - 4170412013

I Palmas

REPTIBLICAÇÃO
AVrS() DE l.rcrrAÇÃ()

(Lci n'8.66619-1. Ü1.21. Lci 10.51011002)
PROCESSO NO 5O/2OI]

Modalidsdc dr licitação: PRECÃO PRESEN( lr\L N' l5/2011
0 l\4unicípio de Palnras, Ilstado do Puauá. atrar'és de Pregocira, dcsigrada pelo
Decreton"2.867il3dc l8.l0l1l3.Deçrctono2.l28i06-Rcgularnentaçàodal\{u-
dalidade Prcgão, t,ei n'8.666/93 e suas ptrsrcriorcs alteraçôes. l.,ei l0 520/2002 e
suas altenções, toma público aos intcressados que realiará processo de licitaçào
[a nrodalidadc de PRF.G.À() PRI]SEN('li\1. no 15,'201.1. conlornre especificaçõcs
dcste ücrtilnc nas eondiçircs Ílxatlas n«r Edital c scus iucxos, sentlo a licitaçÀo tlu
trpo "l,AN(f [S PREGÂO", menor preço por lote
I)AIÂ E H()RÁRl() l)A t,l( t l.\( Ão 09:t5do rtiu 2.t/05/20tJ:
tNDDRt(10: sala dc rcrurrõcs da Prcfcrtrrra l\'lrurrcrpal. i\r Clcrclârrdra,5?l -
(lentro, l'alrnas - Parana
MODAI,,IDADE: PRDGÃO PRESEN(]IAI,
1' l PO D E J tJ LG A M Íl N l'O: L 

^NC 
ES I' REC AO. nEil or p reco por l ote.

OBJETO: Coutrataçâo de pessoa.jrridica cspecialrznda enr prestaçâtr de sen rços

méclcos especralizatlos cm cliniça gcral. ginecololriarobstctricia. uologia. pro-
cedirnentos e consultas enr onopedia, dcmratologia. otorirrolaringologia. pcdiatria,
consultas pré anestésicas, sen'iços rnédicojunto a unidadc de controlc dc fi arsfirsào
e coleta de sangue, consultas especializadas em retunatologia e serviços nredicos
crn pncunrologia corf<rnne solicitaçào do l)epartarnento lVlunicipal tlc Saude do
\,Íunicipio de Palmas - PR, conl'orme espccificações anexas ao etlitnl
I)A1A t: HORARIO DO PRO'I'O(IOl..O l)OS llNVlll.OPllS: 09:00 do rlir
2{/05/20 I J:
l,O(lAL DO PROl'O(lOl.,O; no Pruocolo da I)ivrsão dc t.icitaçircs ou à ('onrissào

['crnancnle de l..rcrtaçâo trâ scde (lo lllurrcipicr dc ['alnlas - PR. rra .\r crrda Cler'-
clârrdia. n.52 I

Local para infonnações e obtençÀo do instrumento convmâtório e sus mexos:
Divisâo de l-icitaçôes - Av. Clevelàndia, n.52 I - centÍo - Palnas - PR teletboe
(046) -126-l-7000 - Site: www.pnrp.prgov.br.

Palnras, 2410420 l:i
Angela Maria l-isoski

Pregoeim
(DecÍeto 2 E67l13)

Rt264,00- 4162412013

I Nouc Santo Bárbara

AVISO DE PREGÃO
PBEGÃO ELETRÔNICO N" OI 5/201 3

OBJETO: AOUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E
PERMANENTE, EM ATENOIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAçAO, E ENSINO INTEGRAL,
VALOB MAXIMO ESTIMADO: RS 952.942,70 (Novecontos s
cinquenla e dois mil novecentos e quarenla e dois reais e getenta
centavos).
TIPO: MENOR PBEçO TOTAL OO LOTE
DATA DA ABEFTUHA: 2810512013 HORÁRIO: 13:OOH
ENDEREçO: www.paranagua.pr.gov.br e www.licitacoes-e.com,br
LEGISLAçAO APLIÇAVEL: Lei N' 10.520/02 Lei N'8.666/93 E O
OECRETO MUNICIPAL N" 943/2006.
OUTROS ESCLARECIMENÍOS PODERÃO SER FOBNECIDOS PELA
COMISSÁO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RUA JÚLIA DA COSTA,
322, CENTRO, NO HORÁRIO OAS i3:OO ÀS .Ig:OOH OU PELO
TELEFONE Ne (41) 342G,6003.

PARANAGUA, 08 OE MAIO OE 201 3,
MARILETE RODBIGUES OA SILVA

PREGOEIRA

R$ 1,{4,00 - 4042612013

AVISO OE PREGÃO
PREGÀO ELETfl ÔNICO N' 016/20í 3

oBJETO: AOUIS|çÃO DE EQUTPAMENTO OE PROCESSAMENTO
DE OADOS E EOUIPAMENTOS PARA ÁUOIO, VíDEO E FOTO, EM
ATENOIMENTO A SECHETARIA MUNICIPAL DE OEFESA SOCIAL.
VALOF MÁXIMO ESTIMADO: B$ 4.404,82 (qualro mil quatrocentos e
quatro reais e oilenta e dois centavos).
rlPO; MENOR PBEÇO TOTAL DO LOTÉ
OATA OA ABERTUFA: 2810512013 HOBÀFIO: 09:ooH
ENDEBEÇO : www.paranagua.pr.gov.br e www.licitacoes-e.com.br
LEGISLAçAO APLICAVEL: Lei N' 't0.520/02 Lei N' 8.666/93 E O
DECRETO MUNICIPAL N' 943/2006.
OUTBOS ESCLARECIMENTOS PODERÀO SER FORNECIDOS PELA
COMISSÃO PEBMANENTE DE LICITAÇÃO, RUA JÚLIA DA COSTA,
322, CENTHO, NO HORÁRIO DAS 13:OO ÀS Tg:OOtI OU PELO
TELEFONE N! (41 ) 3420-6003..

PARANAGUA, 08 OE MAIO DE 2013.
ALINE ABALEM STAHLSCHIMIDT

PREGOEIRA

Rt 120,00. 40973/2013

AVISO DE PREGÃO
PREGÀO ELETRÔNICO N. 01 7/201 3
REGISTRO OE PREçOS Ne 008/2013

OBJETO: AOUISIÇÃO DE MEOICAMENTOS, EM ATENOIMENTO A
SECRETAFIA MUNICIPAL OE SAUOE
VALOR MÂX|MO ESTTMAOO: R$ 6.731.706,00 (Seis mithões
satocontos o trinta e um mil sgtecenlos e sels reais)
TIPO: MENOR PREçO TOTAL DE CAOA ITEM
PEBIOOO: 12 (DOZE) MESES
DATA DA ABERTURA: 2710512013 HORÁBIO: Og:OOH
ENDEREÇO: www.paranagua.pr.gov.br e www.licitaco€s-e.com.bÍ
LEGISLAçAO APLICAVEL: Lei N' 10.520/02 Lei N'8.666i93 E O
DECRETO MUNICIPAL N' 943/2006,
OUTROS ESCLARECIMENTOS POOEBÃO SER FOBNECIOOS PELA
coMrssÃo PERMANENTE OE L|C|TAçÃO, RUA JÚLtA DA COSTA,
322, CENTRO, NO HORÁBIO DAS 13:OO ÀS TS:OOH OU PELO
TELEFONE Ne (41 ) 3420.6003.

PARANAGUA, 09 DE MAIO DE 2013
BONALD SILYA GONÇALVES

PREGOEIRO

R$ 144,00 . 41423t2013

I Poto Brsnco

MT]NICIPIO DE PAI'O BR.\NCO
Âviso de l.,icitaçôo - Edital de'lbnrada de l'reços n" 0'll20lJ

() lVlunrcipio cle Pato Briuco. atÍavés dn Presidente da Conussâo Permíuente de

l-icitaçào, torrra püblico aos interessados, devidarncnte inscritos no seu Cndastro de

fornecedores âté tÍês (0-l) dias anteriores à data adrmte ÍiÀada. ou que atenderem
todas as condiçôes para câdastranrento nos tcmos do artigo 22 § 2'da Lei I 666/93,
que âlé às 09 horas do dia 29 de nraio de 2013. estuá recebendo os envelopes dc
Docunentos de l'lnbilitaçào e Propostas de Preços ao lldital dc'li)mada de Preços
n' 07/20 I l. que tem por obJeto a contrâiaçÀo de empresa especralzada enr lele-
comuucilçi)e§. lcgalnlente autoÍizada pela Agência Nacronal rle lelecomunrcaçào
- ANA [EL. coor o Íinr de prestaçào dc serviços de telelbrua trrôrel 1És-pago. srstcma
(iS\'1. com tlsponrbrlrzaçào de acessos mriveis. conr iuea de rcgistro no )llunrclpro
de Pato Brauco, corn cobcrlrra paru \ oz e tÍüns[Issiio de dados. roarning nacronal
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coleta e destinação final de resíduos

CREDENCIAMENTO

pREGÃo pRESENctAL No 3í/20í3 - pMNsB - TERMo DE cREDENctAMENTo

A empresa BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA - EPP, com sede na AVENIDA

AMERICA, 29OO - ZONA UM - CEP 87207.004 - CIANORTE.PR, CNPJ

n.o08.680.158/0001-6'1, representada pelo Sr. MARCELO GONÇALVES DIAS,

CREDENCIA o Sr. GUSTAVO MATEUS, GERENTE COMERCIAL, portador do R.G.

no 25.520.167 -9 e C.P.F. no 021.847.589-65, para representá-la perante o Município

de Nova Santa Bárbara em licitação na modalidade Pregão Presencial n'3't/20í3 -

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, 22 de Maio de 2013.

BIO RESIDUOS
cNPJ 08,680,15E/O001-61

§

eto ResÍouos rRAI.tspoRTES LTDA - Epp
oNPJ 08.680.158/000'1 - 61
MARCELO GONÇALVES DIAS
FUNÇAO NA EMPRESA: SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 037.950.069-88
RG: 7.731.932-8 SSP/PR &

[a.oeo. r s8/oool -6í-]

BIO RESIDUOS I?AN§PORTES I,TDA

averunn euÉruc1, 29oo - zoNA uM

[j7200-000 - crANoRrE _ PR 
J

@

CTANORTE / PR Au Amait'0,2ery., Zato t 'cE? 87207-rr,4 443631-1829

www.bioambiental.com.br
sac@bioambiental.com.br
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*R.IZ,Z^TO TITANSPORTES LTDa - ME"
CNPJ/MF N'. 08.680. 158/0001-61

Décima Alteração Contratual e Consolida ao

FABIO PANSANATO RIZZATO, brasileiro, natural de Piraju,
Estado de São Paulo, casado sob o regime de comunhão parcial de
bens, nascido aos 26/08/1976, empresário, portador da Cédula de
ldentidade Civil RG N'.8.454.801-4 SSP/PR e inscrito no CPF/MF no.

268.991 .4í8-25, residente e domiciliado a Rua Curitiba, no. '1 15, Jardim
Bela Vista, CÉP-87225-000, na cidade de Japurá, Estado do Paraná; e
MARCELO GONÇALVES DIAS, brasileiro, natural de Cianorte,
Estado do Paraná, solteiro, nascido aos 03/03/1984, empresário, portador da
Cedula de ldentidade Civil RG No.7.731.932-8 SSP/PR., e inscrito no CPF/MF
no. 037.950.069-88, residente e domiciliado a Avenida Bolivar, no. 641, Centro,
CEP-87225-000, na cidade de Japurá, Estado do Paraná; Únicos sócios da

sociedade empresária que gira sob o Nome Empresarial de "RIZZATO
TRANSPORTES LTDA - ME", com sede na Avenida América, no.

2900, Zona Um, CEP-87200-000, nesta cidade e comarca de Cianorte,
Estado do Paraná, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
sob o NIRE no. 41205882181 em data de 2810212007, e último
arquivamento sob no. 201086í0519 em data de 30i08/2010, inscrita no
CNPJ/MF sob o no. 08.680.'158/0001-61; Resolvem por este
instrumento particular de alteração contratual, alterar seu contrato
primitivo, e posteriores alterações contratuais, mediante as
seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA: lngressa pelo presente ato na sociedade empresária

o sócio GUSTAVO MATEUS , brasileiro, natural de Londrina, Estado do
Paraná, casado sob o Regime de Separaçáo Obrigatória de Bens,
nascido aos 2810411977, biólogo, portador da Carteira Nacional de
Habilitação sob no. 04308178247, Detran - Paraná, e inscrito no
CPF/MF sob no. 021.847.589-65, residente e domiciliado na Rua
Telfim tt/oreira, no. 51 , Zona Um, CEP-87200-000, nesta cidade e
comarca de Cianorte, Estado do Paraná.

CLAUSULA SEGUNDA. Retira-se da sociedade o sócio FABIO
PANSANATO RIZZATO , que possuía inteiramente integralizada na
sociedade 200-(Duzentas) quotas, correspondentes a R$ -1 ,00-(Um
real) cada uma, no valor de R$ 200,00-(Duzentos Reais), cedendo
e transferindo suas quotas pelo valor nominal de Rg- R$ 200,00-

ressante GUSTAVO MATEUS.
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"RIZZATO TRANSPORTES LTDÀ - ME"
CNPJ/MF N". 08.680. 158/0001-61

Décima Al Contratual e Consolidação

CLAUSULA TERCEIRA: O sócio ingressante declara conhecer a
situação econômica financeira da sociedade, ficando desta data em
diante e nesta forma, sub-rogado nos direitos e obrigações
decorrentes do presente instrumento que lhe foi cedido e
transferido pelo cedente.

CLAUSULA QUARTA: O sócio cedente dá plena, geral e total
quitação das quotas ora negociadas.

CLAUSULA QUINTA: Em decorrência da presente alteração
contratual, o Capital Social no valor de R$ -20.000,00-(Vinte tVlil

Reais), divididos em 20.000-(Vinte tvlil) quotas no valor de R$-1,00
(Um real) cada uma, subscritas e integralizadas, fica assim
distribuída entre os sócios:

soctos
A) Marcelo Gonçalves Dias
B) Gustavo Mateus

NO. QUOTAS
19.800

200

CAPITAL SOCIAL R$
19.800,00

200,00

CLAUSULA SEXTA: Mudança de Nome Empresarial - A partir desta
data, a sociedade passa a adotar o nome empresarial de "ElO
RESíDUOS TRANSPORTES LTDA - ME".

CLAUSULA SÉTIMA: Baixa de Filial - A partir desta data, fica extinta a

Filial registrada na Junta Comercial do Paraná, sob NIRE no.

41901056042 em data de 29/0812008, inscrita no CNPJ/[\íF sob no.

08.680.158/0005-95, com sede a Rodovia PR 323, K[/ 257, S/N,
Lote 0, Parque lndustrial l, CEP-87.430-000, na cidade de
Tapejara, Estado do Paraná.

CLAUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Cianorte,
Estado do Parana, pata o exercício e o comprimento dos direitos e
obrigaçÕes resultantes deste contrato.

CLAUSULA NONA: Permanecem inalteradas todas as demais
cláusulas e condições estabelecidas no ato constitutivo d
sociedade
em vigor.

, não alcançadas pelo presente instrumento,

d,
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*RJIZZATO TRANSPORTES LTDA. ME"

CNPJ/MF N". 08.680. 158/0001-61
Décima Alteração Contratual e Consolidação

CLAUSULA DECIMA: Em virtude das alterações contratuais havidas,
resolvem os sócios CONSOLIDAR essas alterações, ficando o contrato
social com a seguinte redação:

..BIO RBSÍDUOS TRANSPORTES LTDA. ME"
CNPJ/IVIF N". 08.680. 158/000 1-61

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

GUSTAVO MATEUS, brasileiro, natural de Londrina, Estado do
Paraná, casado sob o Regime de Separação Obrigatoria de Bens, nascido aos
2810411977, biólogo, portador da Carteira Nacional de Habilitação sob no.
04308178247, Detran - Paraná, e inscrito no CPF/tVF sob no. 021.847.589-65,
residente e domiciliado na Rua Telfim Moreira, no. 51 , Zona Um, CEP-87200-

000, nesta cidade e comarca de Cianorte, Estado do Paraná; e MARCELO
GONÇALVES DIAS, brasileiro , natural de Cianorte, Estado do Paraná,
solteiro, nascido aos 03/03/1984, empresário, portador da Cédula de
ldentidade Civil RG No. 7.731.932-8 SSP/PR., e inscrito no CPF/MF no.

037.950.069-88, residente e domiciliado a Avenida Bolivar, no. 641, Centro,
CEP-87225-000, na cidade de Japurá, Estado do Paraná; Unicos socios da
sociedade empresária que gira sob o Nome Empresarial de "BlO RESIDUOS
TRANSPORTES LTDA - ME", com sede na Avenida América, no. 2900, Zona
Um, CEP-87200-000, nesta cidade e comarca de Cianorte, Estado do Paraná,
registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE no.

41205882181 em data de 2810212007 e último arquivamento sob no

20108610519 em data de 30/08/2010, inscrita no CNPJ/MF sob o no.

08.680.158/0001-61; Resolvem consolidar seu contrato primitivo, e posteriores
alteraçÕes contratuais, mediante as seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial de
,.BIO RESíDUOS TRANSPORTES LTDA - ME,,, com sede na
Avenida América, no. 2900, Zona Um, CEP-87200-000, nesta cidade e
comarca de Cianorte, Estado do Paraná.

CLAUSULA SEGUNDA: O capital social será de R$ 20.000,00 (Vinte Mil
Reais), divididos em 20.000 (Vinte Mil) quotas de valor nominal R$-1,00 (Um
Real) cada uma, integralizadas neste ato em moeda corrente do país, pelos
socios:

CIOS UOTAS R
A) Marcelo Gonçalves Dias
B) Gustavo Mateus

19.800
200

w

NO DE
19.800,00 0
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l. 048
UR.IZZATO TRANSPORTES I-TDA. ME"

cNPJnvIF N'. 08.680. I 58/0001-61
Décirna Al o Contratual e Consoliclação

CLAUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em data de
12 de março de 2OO7 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLAUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser
cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro
sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preÇo
direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda,
formalizando, se realizada à cessão delas, a alteração contratual
pertinente.

CLAUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada socio é restrita ao
valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela
integralização do capital social.

CLAUSULA SETIMA: A administração da sociedade caberá ao socio
MARCELO GONÇALVES DIAS, com poderes de atribuições
de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial
individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao
interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer
dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar imoveis
da sociedade, sem autorização clo outro socio.

CLAUSULA olrAVA: Ao término de cada exercício social em 31 de
dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua
administração, precedendo à elaboração do inventário, do balanço
patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos
socios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurado

CLAUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes
exercÍcio social, os socios deliberarão sobre

ao termino do
AS CON

@

\

I

designarão administrador (es) quando for o caso

CLAUSULA TERCEIRA: O objeto social sei'á "Transporte e coleta de
resíduos domésticos e urbanos e de serviÇos de saúde, transporte
com destinaÇão final adequada, recepção, triagem de resíduos
recicláveis e Transporte Rodoviário de Carqas secas e líquidas,
Municipal, lntermunicipal e lnterestadual".
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í149
"RIZZATO TRANSPORTES LTDA - ME"

CNPJ/MF N". 08.680. 1 58/0001-ó I
Décima Alteração Contratual e Consolidação

CLAUSULA DECIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar
filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos
os sócios.
Parágrafo Único - A sociedade empresarial possui as seguintes filiais:
1 . Filial registrada na Junta Comercial do Paraná sob NIRE no.41901020463,
êm data de 3í/0í/2008, inscrita no CNPJ/MF sob no. 08.680.í58/0002-42,
com sede na Rua Bom Jesus de lguape, no. 1940, Conjunto 0í, Bairro Hauer,
CEP-81610-100, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
2. Filial registrada na Junta Comercial do Paraná, sob NIRE n'.4í901020471
em data de 31/01/2008, inscrita no CNPJ/MF sob no. 08.680.158/0004-04,
com sede na Rua Pedro Botelho de Rezende, no. 2487, Jardim Burle [/larx,
CEP-86047-780, na cidade de Londrina, Estado do Paraná.
3. Filial registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul, sob
NIRE no. 54900246442, em data de 1110412008, inscrita no CNPJ/MF sob no.

08.680.158/0003-23, com sede na Rua Milton Modesto, no. 1953, Centro, CEP-
79.750-000, na Cidade de Nova Andradina, Estado do Mato Grosso do Sul.

CLAUSULA DÉclMA PRIMEIRA: Os socios poderão de comum acordo,
fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as
disposiçÕes regulamentares pertinentes.

cLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio,
a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, sucessores e o
incapaz. Não sendo possÍvel ou inexistindo interesse destes ou
do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, á data da
resoluçáo, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo Unico: O mesmo procedimento será adotado em outros
casos em que a sociedade se resolva a seu sÓcio.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: O(s) administrador(s) declara(m) sob as
penas da lei, de que não está (áo) impedido(s) de exercer (em) a
administração da sociedade empresária, por lei especial, ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, fe pública, ou a propriedade.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da Coma 0
Estado do Paraná, para o exercíc
obrigações resultantes deste contrato. .lo{A
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,,R.IZZATO TRANSPORTES LTDÁ - NIE"
CNPJ/MF N'. 08.680.158/0001-61

Décima Alteração Contratual e Consolida o

E, por estarem assim justos e contratados,
lavram, datam e assinam juntamente com 02 (duas) testemunhas, o
presente instrumento particular de alteração, em três vias de igual teor e
forma, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os
seus termos.

Cianorte, 20 de agosto de 2

50
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nsanato Rizzato
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lt/arcelo Gonçalves Dias
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Vanisi cle Lima Ruiz e Silva
RG no. 6.014.897-0 SSP/PR.
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051
..BIO RESÍDU OS T'R A}iSPÜRTES LTDA-ME"

cNP.IiMi? N',. (J g.\.(90. I 58/000 I -6 I
Décima Prirneira.r.l iro Contratual

MARCELO GONÇALVES DJAS, brasileiro, natural de Cianorte,
Estado do Paraná, solteiro, nascido aos 0310311984, empresilrio,
portador da Cédula de lclentidade Civi! Rc hlo.7.731.932-8 SSP/Pil, e
inscrito no CPF/MF no. 037.950.06S1-88, residente e domiciliado a
Avenida Bolivar, no. 641, Centro, CEP-B'/225-000, na cidade de Japurá,
Estado do Paraná; e GI.JISTAVO MATEUS , brasileiro, natural de
Londrina, Estado do Paraná, casado sob o Regime de Separação
Obrigatoria de Bens, nascirlo aos 2Bl0411977, biologo, portador da
Carteira Nacional de Habilitação sob no. 04308178247, Detran
Paraná, e inscrito no CPF/MF sob no. 021.847.589-65, residente e
domiciliado na Rua Telfim Moreira, no. 51, Zona Um, CEP-87200-000,
nesta cidade e comarca de Cianorte, Estado do Paraná. ; Unicos socios
da sociedade empresária que gira sob o Nome Empresarial de "Blo
RESÍDUOS TRA,{SPORTES LTDA ME'', com sede na A.venicla
Aniérica, no. 2900, Zona Um, CEP-87200-000, nesta cidade e comarca
de Cianorte, Estado do Paraná, registrada na Junta Comei'cial do
Estado do Paraná sob o NIRE no. 41205882181 em data de 2.81022007
e últimc arquivamento sob no. 20109184777 em data de 281091201A,
inscrita no CNPJ/MF sob o no. 08.680.158/0001-61; Resolvem por este
instrt-rmento particular de alteração contratual, alterar seu contraio
primitivo, e posteriores alterações contratuais, mediante as seguintes
cláusulas:

CL,.AUSULA PRIMEIRA: Baixa cla Filial - A partir desta data fica extin'ta
a Filial registrada na Junta Comercial do Paraná, sob NIRE no.
.4190'i020471 em data de 31 l01l20AB, inscrita no CNPJ/[/IF: sob no.

08.680.'l 58/0004-04, com sede a Rua Pedro Botelho de Rezend e-,_n1

?.a82 - Jardim Burle Marx- CEP, 86.047-780 , na cidade de Londrina,
Éstadr: do Paraná

CLAUSULA SEGUNDA: Baixa da Filial - A partir desta data fica
extinta a Filial registrada na Junta Comercial do Paraná, sob NIRE
no.41901020463 em data de 31/01/2008, inscrita rro CNPJ/[\4F sob no

08.680.1 58/0002 -42, corn sede a no. 1940
Coniunto 01 - Bairro Hauer, CEP 8161C-i00 , na cidade de Curiti

CI

6

Estado do Paraná
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052.,BIO RESÍDUOS TRANSPORT'ES LTDA.ME"
cN[,J/MIr Nu. 08.680. r 58/000r-6 I

Décima Primeira Al ão Contratual

CLAUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas todas as demais
cláusulas e condições estabelecidas no ato constitutivo da sociedade,
não alcançadas pelo presente instrumento, permanece em vigor.

Assinam o presente instrumento particular
de alteração, em três vias de igual teor e forma, obrigando-se
fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Ciarrorte, 01 de dezembro de 2010.

ÍáÁ/ Marcelo Gonçâlves Dias
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BiO RESÍDUOS'fRANSPOITTBS I,'I'DA. ME.
cNPJ. 08.680. I s8/000 l -6 I

DECIMA sBGUNDA AL'I'ER^ÇÃo coNTRATIIAL
FL. OI

MARCELO GONÇALVES DIAS, brasile,iro, solteiro, nascido ern 03/03/1984.
empresário, portadordo documento de ldentidade Civil RG.7.731.932-8 SSP/PR e do CPF.
037.950.069-88, residente e dorniciliado na Avenida Bolivar rro 641, Centro,.lapurá-Pr.
CEP:87.225-000 e GUSI'AVO MA'I'E[-IS, brasileiro, casado sob o regime de separação
obrigatór'ia de bens, biólogo, porlador da Carteira Naciorral de Habilitação sob o No

04308178247, Detran - Paraná, e do CPF. 021.847.589-65, residente e domiciliada na RLra

Telfim Moreira no 51, Zona0l, Ciarrorte-Pr. CEP: 87.200-000, únicos sócios da sociedade
empresária que gira sob o nome empresarial de: BIO RESÍDUOS TRANSPORTIIS
LTDA,. ME. com sede na Avenida América no 2900, Zona 01, Cianorte-Pr. CEP. 87,200-
000, registrada naJunta Comercial do Paraná sob o no 41205882181 ern 2810212007. últinro
registro scrb o no 20107687437 ern 08/11212010, inscrita no CNP.I.08.680.158/0001-ó1,
res;olvern por este irrstrumento particr"rlar, alterar seu contrato social primitivo e posteriores
alterações contratuais, mediarrte as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA l': A partir desta data o capital social da sociedade fica elevado pera

RS 400.000,00 (quatrocentos nril reais), sendo o aurrento no valor de R$ 380.000.00
(trezentos e oitenta mil reais), integralizados neste ato pelos sócios proporc:ionalmente a:;

slras quotas com o aproveitamento do saldo acurnulado da conta LUCROS
ê.Clll\.lULADCS !e','antadu no baianço cie j I cie dezembro de 2010, e o capital
inteiramente integralizado fica assim clistribuído entre os sócios:

SOCIO QUOTAS Cr\PITAL
Itlarcelo Gonçalves Dias 396.000 396.000,00
Gustavo Mateus 4.000 4.000,00

TOT'AL 400.000 400.000,00

CLAIJSULA 2ol. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato
prirnitivo. que não colidirern com as disposições do presente instrurnento.

LavraCo ern 03 vias de igual teor e lorma
Cianorte - Pr. i I de ntarço de 201 I

)
{OV/t

Marcelo lves Dias sta ateus
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BIO RESÍDUOS TRANSPORTES LTDA. ME.
cNPJ. 08.680.1s8/000 I -6 I

DECIMA TERCETRA AI,TERaçÃo CoNTRATUAL
FL. OI

MARCELO GONÇALVES DIAS, brasileiro, solteiro, nascido em 0310311984,
ernpresário, portador do documento de ldentidade Civil RG. 7.731.932-8 SSP/PR e do CPF.
037.950.069-88, residente e domiciliado na Avenida Bolivar no 641, Centro, Japurá-Pr.
CEP: 87.225-000 e GUSTAVO MATEUS, brasileiro, casado sob o regime de separação
obrigatória de bens, biólogo, pomador da Carteira Nacional de Habilitação sob o No

04308178247, Detran - Paraná, e do CPF. 021.847.589-65, residente e domiciliado na Rua
Telfim Moreira no 51, ZonaOl, Cianorte-Pr. CEP: 87.200-000. Únicos sócios da sociedade
empresária que gira sob o nome empresarial de: BIO RESÍDUOS TRANSPORTBS
LTDA. ME. com sede na Avenida América no 2900, Zona0l, Cianorte-Pr. CEP. 87.200-
000, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o no 41205882181 em 28/0212007, últirno
registro sob o no 20112411606 em lll04l20ll, inscrita no CNPJ.08.680.158/0001-61.
resolvem por este instrumento particular, alterar seu contrato social prirnitivo e posteriores
alterações contratuais, mediante as seguintes c[áusulas:

CLÁUSULA lu: A partir desta data, a filial registrada na Junta Comercial do

Estado de Mato Crosso do Sirl, sob o NIRE 54900246442, em data de 1110412008, inscrita
no CNPJ.08.680.158/0003-23, fica trarrsferida para RUA DA SAUDADE no. 1917,
Bairro: GUIOMAR SOARES ANDRADE, CEP: 79.750-000, NOVA ANDRADINA-
MS.

CLÁUSULA 2": Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato
primitivo, que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

Lavrado em 04 vias de igual teor e forma
Cianorte - Pr. 09 de maio de 201 I

A
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Marcelo Conçalves D las áteus
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BioAccessô

CNPJ 08.680.158/0001 - 6í
MARCELO GONÇALVES DIAS
ruuÇÃo NA EMPRESA: SÓCIO ADMINISTRADOR

coleta e destinação final de resíduos

oeclanaçÃo DE pLENo ATENDTMENTo Aos REeursrros oe naetrraçÃo

Prezados Senhores:

BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA - EPP, inscrito no CNPJ no 08.680.'158/000í-

61 por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)MARCELO GONÇALVES

DIAS, portador do RG no 7 .731.932-A e do CPF n' 037.950.069-88, declara que

"Atendê Plenamente" aos requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo inciso Vll,

do artigo 4o da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002.

Datado aos 28 dias de Maio de 2013.

BIO RESIDUOS

BIO RES DU S LTDA - EPP

CPF: 037.950.069-88
RG: 7.73'1.932-8 SSP/PR |ls.oao. 

r 58/oooí -61-l

BIO RXSIDUOS TRANSPORTXS TTDA.

nvrruroa euÉnrc4 29oo - zoNA uM

u7200-000 
- crANoRrE - PU

CTANORTE / PR A'/. A,nérko,29oo, zono 1 - cEj 87

0

M
.uq na363l'1829

tt

www.bioambiental.com.br
sac@bioambiental.com.br





Município de Nova Santa Bárbara

Pregão Presencial 3112013

pRoPosTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

Cl,lPJ: 08.680.158/0001-61 Fornecedor : BIO RESIDI.JOS TRANSPORIES LTDA - B+
Erdereço : AVENIDA AMERICA 2900 - ZOl\.lA UM- CANORTSPR- CEP87207-004

lnscrição Estadual: isento Contador: RODRIGO JUNQUBRA DE BARROS

Pfuim: 1

E-m ail: ntrcelo@bioanüiental.com.br

Telefone: (44)36299668 Fax: (44)36311829 Celular:(44)99797434

Te lefone contador: (41 )33473609

)

Representante: GUSTAVOÍV1ATÉ1JS CPF: 021.M7.589-65

Endereçorepresentante: RuaTelfimÍttloreira5l-ZonaUm-Cianorte/PR-CEP87200--00

E-m ail re p re s e ntante : g ustavo@bioanbiental. com. br

Ehnco: 1 - BB Agência: 2207-1 - AGENCA JARJRA - JAPURA/PR

RG: 25.520.167-9

Conta: 11964-4

Te lefone re prese ntante : (44)993591 78

tlata de abertura: 2810712007

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar no í2312006).

No ltem Descrição do Produto / Serviço Qtde. Unid. Preço Máximo Íl/larca Preço Unitário Preço Total

001 Coleta, transpoÍte, tratamento e destinação final de residuos .I2,OO MESE 825,60 ServiÇo - Bio Access 825,60

PREçO IOTÁL DO LOTE :

TOTÂL DAPROPOSTA:

9.907,20

9.907,20

9.907,20

BP RESlurcS LTDA
CNPJ: 08.680.'l 58/0001-61

BIO SESIDUOS TSAT]SPOHES tlDA.

Iõg.6g0. I 58/ooo 1 -o;-l

AVEMDA ltqÉRICÁ, 2900 - ZO0'|A t M

87200-000 
- crANoRrE - Pll

@

tf
.in
ü1

-Vssb: '1.1.3.1 211úÍXr1318:53.

Lote 001





ENVELOPE - I RO STA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NO\/A SANTA BARBARA
RUA WALFREDO B!_TTENCOURT m,H MORAES, N" 222.

ABERTURA DIA 28IO5I2O13, AS 14:00 HORAS
BIO RESIDUOS T SPORTES LT DA EPP

oe

oo
DE

AANBARA.PRtl0\A STIIrlt l{ 0t

NO

oE PREÇO
CONVITE

-

(- --,\- I
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coleta e destinação final de resíduos



21105113 Compro\ãnte de lnscrição e de Situação Cadastral - lmpressáo

fteceita Federal 05S

Gomprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se hour,er qualquer dirergência, proüdencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR|DICA

NúMERo DE rNScRtÇÃo

08.680.1 58/0001 -61

MATRIZ

AV AMERICA

CEP
1:oo-ooo

SITUAÇÂO CADASTRAL

AT!VA

MOTIvo oE SITUAÇÃo CADASTRAL

SITUAÇÂo ESPECIAL

CoMPROVANTE DE TNSCRçÃO E DE STTUAçÃO
CADASTRAL

DATA OE ABERTURA

28102t2007

ME EI\,lPRESAR|AL

BIO RBIDI.,,OS TRANSPORTES LTDA. EPP

TITULo Do ESTABELECTMENTo (NoME DE FANTASTA)

BIOACCES

cóDtco E DEScRtÇÀo DAATtvtDADE EcoNôMtcA pRtNClpAL

38.12-2-OO - Coleta de resíduos perigosos

cóDrco E DESCRTçÃo DAs ATTVTDADES EcoNôMrcAs sEcuNoÁRns
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal,
inte restadual e inte rnacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos

cóotco E oEScRtÇÃo DA NATUREZAJURiDtcA

206.2 . SOCIEDADE EM PRESARIA LIM ITADA

LOGRADOURO

BAIRRO/DISTRITO

zoi.lA uM

NÚMERo

2900

MUNtciPto

ClANORTE

COMPLEMENTO

UF

PR

DATA DA SITUAçÃo CADASTRAL

2810212007

DATA DA SITUAçÃo ESPECIAL

Aprorado pela lnstrução Normatira RFB no 1.193, de 19 de agosto de2011

Emitido no dia 2110st2019 às 0B:í8:17 (data e hora de Brasília).

Voltar

@ Copyright Receita Federat do Brasil -21lOSl2O13

w

\,/

l.g ov.brlpreparar lnpressadlnpri nnpag i na.asp

Página: 1/1

1t1

ffi



20t05t13

o§y
tutrutsrÉruo DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

cERTtDÃo coNJUNTA postlvA coM EFEITos DE NEGATIvA
DE DEBtros RELATMoS Aos rRtBUTos FEDERAIs e n oÍvloR ATtvA on uxuqo

Nome: BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA - EPP
CNPJ: 08.680.í 58/000í41

Ressalwdo o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrerer quaisquer dívidas de responsabilidade do
sujeito passilo acima identif cado que üerem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relatircs a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil

(RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n9 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional (CIN); e

2. náo constam inscrições em DMda Atiw da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e Élida para todas as suas filiais, refere-se exclusiramente à
situação do sujeito passiro no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições
preüdenciárias e as contribuições deüdas, por lei, a terceiros, inclusirc as inscritas em Díüda Atiw do
lnstituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão especifica.

A aceitação desta certidão está condicionada à lerificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.bn ou <http://www.pgh.fazenda.gov.ba.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB ns g, Oe 0210512007

Emitida às 11:12:10 do dia 2010512013 <hora e data de BrasÍlia>.
Válida até 1611112013.

Código de controle da certidão: 0DCF.DF33.F960.4Eí9

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda inwlidará este documento.

1t1





16/05/13 Certidão Negatira de Débitos Tributáric e de Diüda Atira Estdual C5B

Estado do Paranâ
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Gertidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No í04í6988{8

Certidáo fornecida para o CNPJ/MF: 08.680.158/000161

Nome: BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA

(Estabelecimento lnatirc no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR)

Ressalwdo o direito da Fazenda Pública Estadual inscrerer e cobrar debitos ainda não registrados ou
que rcnham a ser apurados, certificamos que, rcrifcando os registros da Secretaria de Estado da

Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data.

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

Finalidade: Licitação

A autenticidade desta Certidão dercrá ser confirmada üa lntemet
www.faze nda. pr. gov. br

Es{a CeÉidão tem validade alé 13109120í3 - Fornecimento Gratuito

ü

w
PÂRÂiIÁ

Edado do Paraná
Secretaria de E$ado da Fazenda

Coordenação da Receita do E$ado

Certidão N'í04í6988€8

Emitida Eletronicamente via lntemet
16/05/201 3 - 08:57:20

Dados transÍnitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

https://wvw.arinternel.pr.gov.br/outros/_d_negatiw2.asp?eUser=&eCPF=&eCNPJ=08.680.158/0001-61&eCadicns=&eN umlnnge=ld6l«2&eFinalidade=L... '1l1

-,,_,..1i .. : , r..-, .-'
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cEf{TRO CÍUCO, t0{'
Fsnef Far 4C-S6 I 96200 - www"clanorte. pr" gov" br

Certidão Positiva com efeito Negativa de Débitos n" 4t40/2013

CERTIFICAMOS que até a presente data (NÃO COUSTA) débito tributário
vencidos re]ativo ao ***CONTRIBUINTE*** acima descri-to onde:

NOME CONTRIBUINTE:BIO RESIDUOS TRANSPORTES
CPE/CNPJ ...:08.680.158/0001-61
REQUERENTE .:Marcelo Gonçalves Dl-as
FINÀLIDADE .:Licitação
ENDEREÇO ...:AVN AMERICA
COMPLEMENTO . . . . . . :
BAIRRO. ....:ZONA DE ARMAZEM
CIDADE .....:CIANORTE

LTDA EPP

no: 2900

CEP: 87201004
UF: PR

municipal de cobrar debj-tos
ao periodo nesta certidão

Fica ressalvado o di-reito da fazenda
posteriormente constatados, mesmo referentes
compreendido.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua
autenticidade na fnternet, no endereço <http: / /www.cianorte.pr.gov.br/>.

Certidão emitida com base na Lei Municipal n" 3436/10 de 24/03/10
Emitida em 2l/05/2013.
Vá1ida até 30 dias após a data de emissão desta.
Código de autenticidade da certidão:760265043760265

Certidão emi-tida gratuitamente.

ATENÇÃO: OUALOUER RASURA OU EMENDA INVALIDARA ESTE DOCUMENTO.

@
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
SscretaÍia dâ Rocaita Federal do Bra§l

Consulta à Certidão Negativa de Debito

POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
CONTRIBUIÇÔES PREVIDENCÁRAS E ÀS DE TERCEIROS

060

cERTtOÃO
DE DEBITOS RELATIVOS ÀS

M 001112012-14023158
Nome: BIO RESIOUOS TRANSPORTES LTDA - EPP
CNPJ: 08.680.158/0001$1

RêssahEdo o dirêito de a Fazenda Nacional cobÍaÍ e inscrerêr quaisquer diüdas de rêsponsabilidade do sujêito passi\o acima identifcado que üeEm a ser apuradas, é
certificado que constam em seu nome, nesla data, débitos com êxigibilidade suspensa, nos temos do aÍt. 151 da Lei no. 5.172, de 25 dê outubro de 1966 - Código TÍibutário

Nacional (CTN).

Esta certidáo, êmitida em nome da matriz e válida para lodas as suas fliais, reêr+se êxclusi\rmenlê às contribuiçóes preüdenciárias ê às contribuiçóes deüdas, poÍ lei, a

terceiÍos, inclusiE às inscritas êm Díüda Ati\a da Uniáo (OAU), náo abrangendo os demais tributos adminislÍados pela Sêcrêtaria da Receita Federal do BEsil (RFB) e as

demais inscrições em DAU, administradas pela PÍocuEdoria-Geral da Fazênda Nacional (PGFN), objeto de Cerlidáo Conjunta PGFiI/RFB.

Conbrmê disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento lem os mesmos eÍeitos da certidáo nêgati\a.

Esta ceÍtidão é Élida paa as finalidadss preüstas no art.47 da Leino 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:

- a\,erbaçâo dê obra de conslrução ciül no Registro de lmóreis;
- redução dê capital sociâ|, trânsferência de controlê de cotas de sociedade limitada, cisâo tolal ou parcial, tsáo, incoÍpoÍação, ou transtrmação de entidade ou dê sociêdado
êmpresária ou simplês;
- baixa de firma indiüdual ou de empÍêsáÍio, contuÍme dêfnido pêlo art.931 da Lei no. 10.406, de 10 de Janeim de 2OOZ - Código Ciül, extinçáo de de entidade ou sociêdadê
empresária ou simples.

\ aceitação desta certidáo está condicionada à finalidade paía a qual bi emitida e à \êrifcaçáo de suã autenticidade na lnlemel, no enderêço
<http ://w.Íeceita.fazenda. gov bÊ.

Certidáo emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n'0'1, de 20 de Janeirc de 20í0.

Emitida em 2111212012.

Válida até 1910612013.

Certidáo emitida gratuitamente.

Atençáo:qualquer rasura ou emendâ in\alidará esle documento.

0
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 086801s8/0001-61,086801s8/0001-61
Razão SociaI: BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA EPP

Nome Fantasia :BIo Acc ESS

Endereço: AV AMERICA 2900 I ZONA 01 / CIANORTE / PR / 87200-000

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

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

Validade: 20/05/2073 a LBIO6/2O13

Certificação Núme ro: 20 130520 t7 037A27802 16 1

Inforrmção obtida em20/05/2013, às 17:03:10.

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

ü
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Pásína 'qBa,

PODER JUDICIÁRTO
,JUSTIÇA DO TRÀBALHO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE PÉgTtOS TR,A,BAI,HISTÀS

Nome: BIO RESIDUOS TRÀNSPORTES LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNP,J: 08. 680. 158/0001--61
Certidão n" : L57L756L/20L3
Expedição : L6 / 0L / 201,3 , às LL:42 z L0
Validadez L4/07/20L3 - l-80 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que Bro REsrDuos rRÀNspoRTEs LTDA - Epp (MATRrz E Frr.rÀrs)
, inscrito (a) no CNP.I sob o no 08.68 0.L58/ oool-61, NÃo coNsrÀ do
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" L2.440, de 7 de julho de 2011-, e
na Resolução Administrativa no L470/zOtl do Tribunal Superior do
Trabal-ho, de 24 de agosto de 2OLL.
Os dados constanLes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados at.é 2 (dois) dias
anLeriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurÍdica, a Certidão aLesta a empresa em relação
a todos os seus estabel-ecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
InLernet (http: / /www. tst.jus.br) .

Certidão emitida grat.uitamente.

TNFORMÀÇÃO rUpOnTÀr{TE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurÍdicas
inadimplenLes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabel-ecidas em sentenÇa condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumenLos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério PúbI co do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

@

Dúvidas e sugesEões: cndt@tst. jus.br



Sêcretaria do Estado do Melo
Ambiente e Recursos Hídricos

(@, IAP
lnstituto Ambiental do Paraná

Oiretoria de Controle de Recursos Ambientais

,NSÍtruÍO ÁM8ttNÍÁt
oo plnlruri

O lnstituto Ambiental do Paraná - lAP, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o

contido no expediente protocolado sob o no 78966432, expede a presente Licença de Operação à:

C.G.C. - Pessoa Juridica lC.P.F. - Pessoa Física

086801 580001 61

lnscrição Estadual - Pessoa Jurídica / R.G. - Pessoa Física

9039746724
Endereço

AVENIDA AMERICA, 29OO

Endereço

AVENIDA AMERICA N" 29OO

l\.4 un ic ípio

Cianorte

Rio lvai lvaí
ntorno CA

Licença de Operação

No '12699

Validade 2510612014

Protocolo 78966432

Razão Social - Pessoa Jurídica / Nome - Pessoa Fisica

BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA

rro Mu cep
87200000ZONA 1 Cianorte

TDENTTFTCAçÃO OO em

Empreendimento

RESIDUOS TRANSPORTES LTDA
o de empreendimento/atividade

COLETA E TRANSPORTE DE RESíDUOS DE SAUDE E INDUSTRIAIS ATE DESTINAÇÃO FINAL

TRATAMENTO
REQUISITOS DO LICENCIAMENTO DE OPERAÇÃO

Súmula desta licençâ deverá ser publicada no Dlário OÍicial do Estado e em,iornal de grânde circulaçáo local ou regional, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,

nos termos da Resolução CONAMA no 006/86.

Esra LTCENÇA DE OPERAÇÃO tem a validade acima m€ncionada, devendo a sua ronovaçâo ser solicitada ao IAP com antecedência mlnima de

120 (cento e vinte) dias.

euaisquer attêraçÕes ou expansôes nos processos de produção ou volumôs produzidos pela indústria ê altêrações ou expansÕes no €mpreendimento, deverão

ser licenciados pelo lAP.

Esta LICENÇA OE OPERAÇÃO deverá ser aÍixada em local visÍvel

H presente Licença de Operação foi emitida de acordo com o que estabelece a Resolução CONAMA no 237 11997 e da

Resolução CEMA no 065/2008 da CEMA - CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE autoriza íuncionamento
propriamente dita do empreendimento e atividade, devendo ser observado rigorosamente, e o respectivo plano de
controle ambiental apresentado pela requerente e aprovado por este lAP, componente do processo administrativo objeto
da presente Licença de Operação

1 - Esta Licença trata-se de Renovação de Licença Ambientalde Operação. Protocolo:74206182, Licença: 12699,
Emissão da Licença: 08/09/2009, Validade: 0810912011.
2 - Fiça proibida a utilização do barracão no armazenamento temporário de qualquer tipo de resíduos e a lavagem de
bombonas , pois esta pratica não esta prevista no referido licenciamento ambiental
3 - Esta Licença Ambiental de Operação permite apenas a COLETA e TRANSPORTE ate o destinatário receptor final
dos residuos coletados, devendo todas as operações ser feitas mediante completa documentação exigível,
os residuos possam sofrer rastreamento da origem até o destino final.
4 - Relatorios de coleta e destinação deverão ser encaminhados a este IAP semestralmente.
5 - Lavagem e higienização das bombonas e outros recipientes estão terminantemente proibidas de
instalaçÕes da empresa, devendo a empresa receber os recipientes já higienizados previamente pel

destinatária receptora dos residuos
6 - A lavagem e higienização interna dos veículos não poderá ser feita em postos de lavagem uns, quando
eventualmente contaminados, devendo ser feito nas em receptoras dos resíduos.
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