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NOVA SANTA BARBARA
ESTADo oo paRaNÁ

Processo Administrativo n.o 10812017

OBJETO - Contratação de serviços de desobstrução de
galerias pluviais.

VALOR - R$ 7.950,00 (sete mil, novecentos e cinquenta
reais).

DOTAÇAO -
05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de
Empregos;
001 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de
Emprego;
15.122.0100.2010 - Manutenção da Secretaria Municipal de
Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica; 730',740;
15.451.0120.1002 Pavimentação de Vias Públicas,
Construção de meio-fio, Sarjeta e Galeria de Aguas Pluviais;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica; 840; 850; 860.

Rua Walfrêdo Bittencourt de Mo,aes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000 - Nova 1
SantaBárbara,Paraná-E-E-mails-licitacao@nsb.or.gov.br-www.nsb.pr.qov.br
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PREFEITURA IMUNICIPAL

0"1)\NOVA SANTA BARBARA
esrmo oo penauÁ

DE. Secretaria de Obras do Trabalho e Geração de
Empregos

Itt
t.joBNo't38/2017

Data:
20t10t2017

PARA: Secretaria de Administração

Mediante autorização do Secretáiro de Obras do Trabalho e

Geração de Emprego, solicito em caráter de urgênoia a contratação de empresa

especializada em obstrução de galerias de águas fluviais, para atender as ruas:

. Rua Eodes Pereira Araújo no conjunto Elias de Proença onde

a qual se encontra obstruÍda causando danos a pavimentação e ocasionando

erosão em área de risco comprometendo os postes de energia.

oRua Francisco Mendes de Moraes, bairro Centro, onde se

encontra obstruída, e com as chuvas torrenciais. está causando invasão de

águas nas residências próximas.

Ressalto que estas ruas já foram analisadas pelo engenheiro

responsável o qual já realizou a vistoria e constatou esta situação de emergência.

Atenciosamente,

Lucio Alberto dos Reis
Secretário de Obras, do Trabalho e Geraçãc de Empregos

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes n" 222, Centro, 8 43. 32ó6.8100. lt< - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.o-r;o ',br - rvww.nsb.pr.qov.br

//otà-Recebido por:
Nome Assinat ura

lnlY/v U'V

CORRESPONDÊNCIA INTERNA
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PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADo »o paRaNÁ

coRREspoNDÊructa rrurrnrua

Nova Santa Bárbara, 2011012017.

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitaçáo a correspondência expedida
pelo Sr. Lúcio Alberto dos Reis, Secretário de Obras, do Trabalho e Geração de
Empregos, solicitando a contratação de serviços de desobstrução de galerias de
águas pluviais do Município de Nova Santa Bárbara, para que sejam tomadas todas
as providências necessárias para abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

NOVA SANTA BARBARA

-z,Lá,/
71Eric Ki>ndo
Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Biírbar4 Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
n-l -

coRRESPoNDÊrucn trurenrua

Nova Santa Bárbara, 2611012017

De: Setor de Licitação e Contratos

Para: Sr. Lúcio AlbeÉo dos Reis - Secretário Municipal de Obras, do Trabalho e
Geração de Empregos.

Prezado Senhor,

Em atenção a Correspondência lnterna emitida por Vossa Senhoria

sob n" 138/2017, datada em 2011012017, solicitando a contratação de empresa

especializada para desobstruçáo de galerias de águas fluviais, solicito que seja

informada a quantidade de diárias necessárias para execução desse serviço.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine C ditk os Santos

Setor de Licita S

7

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - Fone./Fax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N.' 95.561.080/0001-60
E-mail: licitacao@nsb.otgqtbt - Nova Santa Barbara - Paraná

ú
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PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

:*
. :1

NOVA SANTA BARBARA 0'3 5

No 140t2017

Data:
27t10t2017

PARA: Secretaria de Administração

Mediante autorização do Secretário Ce Obras do Trabalho e

Geraçâo de Emprego, solicito 03 diária para o serviço de obstrução de galerias

de água fluviais conforme pedido realizado através da Cl 13812017.

Atenciosamente,

Lucio Alberto dos Reis
Secretário de Obras, do Trabalho e GeraÇáo de Empregos

Recebido por:
turaNome

ür- -\

DE: Secretaria de Obras do Trabalho e Geração de
Empregos

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes n'Z22,Centro,l 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - rvww.nsb.or.qov.br

-U,ut



0 _13
§anstran §ansâmênto Àmbiental §.Â
41 3355 5600 | §anetÍan@§anetran.com.br

Bisanetransaneamentoâmbienlal/

www.sânêtran.com.br/

Almirante Tamandaré, 23 de outubro de 2017.

Prêfeltura lrtuntcipal de Nova Sônta Bárbarâ

E5tàdo do Pâraná

A./C: Sra. Elaine Cristina Luditk dos Santos

Setor de LicitaçÕes

Àssunto: Proposta dê Preços

A §anetran Saneamento Âmbientàt 5/Â, inscdtâ no CNPJ no 95.391.876/000'1.1?, sediada à Rodovia

Vereador Àdmar Bertotti, 6.159, na cidade de Almirante Tamandaré/PR, apresenta sua proposta

de preços para oc seMços relacionados abaíxo:

Validâdê da proposta: 30 (trinta) dias.

Estamos à dlsposição para esctarecimentos.

Atenciosamente,

Luiz Bettega

Diretor

t rtllIIItllltlaaIIIIrlla
lancrran

I

Itêm Sêrvlços Unídâde Valor Unitário

01
Desobstrução de galerias dá ágúai Étwiãls õ À,lnicTúõ dê

Nova Santa Bárbara
Diária Rs 2.ô50,00

Proposta: 41Y7A17

1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Gêral da Fazenda Nacional

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

NOMe: SANETRAN - SANEAMENTO AMBIENTAL S/A
CNPJ: 95.391.876/0001 -12

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

constam débitos administrados pela Secretaria da Recêita 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 (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideraçáo para Íins de certificação da regularidade fiscal; e

2. nâo constam inscrições em Dívida Ativa 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
negativa.

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

Certidão e ag nte com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n9 1.751, de 0211012014
Emitida
Válida a

5:18: 17 do ia 2311112017 <hora e data de BrasÍlia>
5t2018

Código de ntrole
Qualquer ras u emenda invalidará este documento
Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei n" 9532/7991 -

1de1 05/12/2011 16:00

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/CeÍrf {q..

Esta certidáo é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgâos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situaÇáo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abÍange inclusive as contribuiçÕes sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n28.212, de 24 de julho de 199'1.

certidáo: D850.54C0.04CE.681 8
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 95391876/0001-12

RAZãO SOCiAI: SANETRÀN SANEAMENTO AMBIENTAL SA

EndereçO: R VEREADOR ADMAR BERTOLLI 6159 CASA / IARDIM MARAMBAIA
,/ ALMIRANTE TAMANDARE / PR / 83506-430

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: 19/71/2077 1B 12/2017

Certificãção Númerol 20 903472L02243739

Informação obtida em O5112/2077, às 16:01:35.

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

ldel 0511212017 l6:01

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

CERTIDÃo NEGÀTIVÀ DE DÉBITos TRÀBÀLHISTÀS

NÔMC : SANETFTAN

Certidão n': l-41302657 /20f7

SANEAMENTO AMBI ENTAL S/À
(MATRIZ E FILIAIS) CNP,.T: 95 .391 .876/O00L-L2

Expedi
Valida
de sua

Ção: 0 2

de 02/06 2 018
o

7 às 16:15:56
180 (cento e oitent.a) días, conEados da daE.a

Certif ica- se que SÀNATRÀN - SÀIIEÀ!íENTO ÀI,{BIBNTÀL S/A
(I{ÀTRIZ E FrLIÀIS), inscrito (a) no CNPJ §ob o n"

95.391.876/OO0L-:-2, NÂo CoNsTÀ do Banco Nacional- de Devedores
TrabalhisEas.
Cêrtidão emitida com base no art. 642-A da ConsolidaÇão das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" L2.44O, de ? de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n" f470/201,L do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
os dados consEantes desta Certidão são de re sponsabi l idade dos
Tribunais do Trabalho ê esEão aEualizados atê 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurÍdica, a Certidão aEesta a empresa em relação
a todos os seus estabel-ec imenLos, agências ou filiais.
A aceitação desta cerEidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www.Lst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNFORMÀçÃO IUPORTÀ§rE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificaÇão das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernenEe aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em 1ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perant.e o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de ConciliaÇão Prévia.

túvida§ e sugestôêE: cndtá!6!. jüÊ.br



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadasftal https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica,/cnpj/cnpjreva,/Cn..

Íl:O

Contribuinte,

ConÍira os dados de ldentiÍlcaÉo da Pessoa Jurídica e, se houvêr qualquer divergência, providencie.iunto à
RFB a sua atualização cadastral.

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n"'l.ô34, dê 06 de maio de 2016

Emitido no dia 05/1220í7 às 16:16: í 7 (data e hora de Brasília). Página: 1/'l

*
Núi.€Ro DE rNscRrÇÃo

95.391.876/000,t -12
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

NOII/E EMPRESARlAL

SANETRAN . SANEAMENTO AMBIENTAL S/A

I Íru r o D o ESTÁaE Ltc rM NTo (N orv€ DE rAN tÀslaj

cóorGoE DEscRrÇÃo DÂÂTMoADE EcoN
38.114-00 - Coleta de resíduos não-pêrigosos

cóDrGo E DEScRTÇÃo DA NATUREzaJURiDTca

205-4 - Sociedade Anônima Fechada

LOGRADOURO

R VEREADOR ADMAR BERTOLLI
NÚMERo

6't59
COIMPLEMENTO

CEP

83.506-430
EARRO/O|STRrÍO

JARDIM MARÂMBAIA
MUNICIPIO

ALMIRANTE TÂMANDARE PR

ENDEREÇo ELErRôNrco

SANETRAN@SANETRAN.COM.BR
TELEFONE

(41) 3355-5608 / (41) 3355-5624

DATA DA s rÍuÀÇÀo cloasrR,Al
24t0st2005

s ruAçÀo EsPEctAt DÂTA DA srruÀçÀo ESP Ec t^L

cóo tco L D r- sc R rÇÀo DAS nruoeors rc or ôarc rs -stc ur,l oru ras

77.19-5-99 - Locação de outros meios dê transporte não especificados anteriormentê, sêm condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máqulnas e equipamentos para construção sem operadoc excêto ândaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas ê equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador
38.394-0í - LJsinas dê compostagsm
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de residuos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos peÍigosos
37.02-9-00 - Átividades relacionadas a êsgoto, exceto a qestiio de redes

I de2

Consulta QSA I Capital Social Voltar

05/1212017 l6:16

Comprovante de lnscrição e de Situação Gadastral

(EFR)

CAD'STRÁL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

DATADEABERÍURA

25t't1t1992
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PARANA

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

n!.

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de DÍvida Ativa Estadual

No 0173í6603-04

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 95.39í.876/0001-12
Nome: SANETRAN. SANEAMENTO AMBIENTAL S/A

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

Obs.: Esta Certjdão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a debitos de
natureza tributária e não tributária, bem co primento de obrigaÇões Íibutárias acessórias

Válida 04104120'18 - F rnecimento Gratuito

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

Enj[,.lo via ktedd PúbliÉ (0á/12/2017 1ô 16:52)
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SANETRAN - SÂNEAMENTO AMBIÉNTAL S/A
CNPJ n! 95.391.8761OOO1-tz

NrRE 4130002348-4

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ANEXO I - ESTATUTO SOCIAL

Artlgo 1q - Sob a denominação de SAN€TRÂI{ - SAíUEAMENTO AMBlEÍtlTAt S/A. e constiruida

uma sociedade por ações, que será regida pelo presente estatuto social e pelas disposiçõez legais

aplicáveis.

Artlgo 29 - Constitui objeto social da Companhia e de todas as suas filiais, com exceção da filial de

Guaíba, Estado do Rio Grande do Sul:

a) Serviços de limpeza pública, ambiental e de urbanização, compreendendo coleta,

transporte e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares;

b) Serviços de transportes;
cl Reciclagem de resíduos;

d! Operação de aterro sanitário central de triâBem de resÍduos e usinas de compostagem;

e) serviços de coleta, transporte, prensa8em, eníardamento e ermazenamento de

embalagens de atrotóxicos;

f| Coleta e transporte de resíduos quimioterápicos;

t) Gerenciamento e tratamento de resíduos;

hl Representações;
l! Locação de veÍculos e equipamentos;

Jl Exploração de serviços públicos mediante concessões;-il 
Comercialização de produtos e subprodutos oriundos de coleta e/ou reciclagem de

resÍduos;
lndústria de trãnsformâção de resíduos e de subprodutos do processo produtivo;

Elaboração de estudos e Projetos;
Construção e recuperação de atetro sanitáÍio;

Recuperação de áreas degradadas;

serviços de hidrojateamento, compreendendo a desobstrução de galerias Pluviais e esSoto;

Serviços de trituração de galhos, troncos e demais resultantes de poda;

Serviços de varrição, roçagem e capina manual e mecanizada;

Coleta dê animais mortos;

Pintura de meio fio;
ul Poda/erradicação de árvores;

v) Fornecimento de Serviços combinados de apoio e conservação (limpeza) de prédios;

wt Serviços de pintura em obras de engenharia civil'

parágrafo únlco - A Íilial localizada na cidade de GuaÍba, na Avenida Florida, nc 1.097, Bair

floriãa, Esrado do Rio Grande do Sul, CEP 92.50(H)00. terá o seguinte obieto social:

r)

m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

tl

J
a) Serviços de limpeza pública, ambiental e de urbanização'

tÍânsporte e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares;

bl Serviços de transportes;
c) Reciclagem de resíduos; <-- {^,

1

CAP ÍTULo PRI M E I RO NoM E, OBJETO, SEDE, FORO, F I LIAIS E D URAçÂO

compreendendo coleta,

fi
+-.
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SANÉTRAN - SANEAMENTO AMBIENTAL 5/A
CNPJ ne 95.391.87 6l OOO\-IZ

NrRE 4130001348-4
ATÀ OE ASSEMSIÉIA GERÁL EXTRAOROINÁRIA

ANEXO I . ESTATUTO SOCIAL

dl Operação de aterro sanitário e central de triagem de resíduos;

e) Coleta e transporte de resíduos quimioterápicos;

fl Gerenciamento e tratamento de resíduos;

g) Representações;

h) Locação de veÍculos e equipamentos;
It Exploração de serviços públicos mediante concessõês;

j) Comercialização de produtos e subprodutos oriundos de coleta e/ou reciclagem de

resíduos;

k) lndústria de transfôrmação dê rêsíduos ê de subprodutos do processo produtivo;

l) Elaboração de êstudos e projetos;

mtConstrução e recuperação de aterro sanitário;

nt Recuperação de áreas degradadas;

olserviçosdehidrojateamento,compreendendoadesobstruçãodegaleriaspluviaiseesgoto;
pi Serviços de trituração de galhos, troncos e demais resultantes de poda;

q) Servlços de varrição, roçagem e capina manual e mecanizada;

r) Coleta de animais mortos;

sl FÍntura de meio Íio;
t) Poda/erradicaçâo de árvores;

Artlgo 3c - A companhia tem sede e foro no municÍpio e comarca de Almirante Tamandaré, Estado

do paraná, na Rodovla vereador Admar Bertolli. nc 6.159, Bairro cachoeira. cEP 83506'430'

ParágÍafoPrimêlro-Asociedadepoderá,pordeliberaçãodadiretoíia,inalarouencerrãr
filiais, lojas, depósitos, agências, escÍitórios ê demai' e§tabêlecimento§ qUe julSar

neeessário ao desenvolvimento da empresa, os guais não terão capital próprio' em

qualquer localidade do país ou do exterior'

Artigo 4! - A Companhia possui as seguintes filiaisl

(a! Na cidade do Rio de Janêiro - R! na Rua da Proclamação' ne 651' Eairro §onsucesso'

Estadodofriodelanelro,CEP:2104&282'CNPJ95'391'876|00A2-01"'N|RE339
0085401-1.

{b) Na cidade de A§sãí - PR nã Secção Figueira, lotes 135 A1' 135 BA1' 136 A1' Bairro zona

Rural, Estado do Paraná, cEP 85.220-000, CNPJ 95'391'876/0003-84' NIRE 41 9-

o1os688-3. 
t

"':;,:'i,:';,i*:1T:1ii:"ül;H,::,i:"JT;ril,::l,T;::fl*""#:l.J
NIRE 51 9 0033413-6.

(dlNacidadedeGuaíba-RSnaÀvênidaFlorida'no1'097'Bairrotlorida'E§tadodoRio"
Grande do sul, cEP e2.soc;,;-ti"''-'*'g*s-46' NIRE *'K-' 

,V
J'
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§AÍ{ETRÀN - SANÊAMENTO AMEIENÍAL SIA

cNPJ ne 95.391.87 6/ 0AOL'L?

NIRE 41300023118-d

ATA DE ASSEMBIÉIA GÊÊAt CTTRAORDINÁRIA

ANTXO I . ESTATUTO SOCIAL

(e) Na cídade de Àrapongas - PR nâ Rua Andorinha do Rio, n! 11308, Parquê lndustrial lll'

Estado do paraná, cEP 86.706-695, CNPJ 95.391.875/0008-99, NIRE 41 9 014/1037-3..

(fl Na cldade de Rolândia - PR na Rua Deputado Waldomiro Pedroso' nc 32' Cer'tro'

Estado do Pâraná, cEP 86.500.143, cNPj 95.391.s76 fi086.27, NIRE 41 9 014403&i.

(g) Na cidade de sânto Antônio da Platina - PR na Rua Tirâdentes, ne 336. Vila clâÍo,

E§tãdo do Paraná, cEP s6'430.000, cNPJ 95'391,876/0007.08, NIRE 41 9 0144039.0.

(h) Na cidade de Loanda - PR na Rua Ouro Fino, ne 1,04& Alto da Glória, Estado do Paraná,

cEP 87.900-000,

(i} Na cidade de Sinop. MT, na Rua dos Maoacás, n9 967, Quadra 125, Lote 11, Eairro setor

lndustrial Sul, CEP 78-557'478

Artigo 6! - o capitãl Social é de RS 969.362,65 (novecentos e §êssenta e nove mil bêzentÔs e

§e§sentâ e dois reais e sessênta e cinco centavo§), dividido em 101 {cento e uma) ações ordinárias

nominâtivas. com valor nominal R§ 9.597,65 (nove mil ê quinhentos e noventâ e sête Íeãis ê

sessenta e cinco centavo§) cada uma'

Parágrafo Primelro - Cada ação ordlnária nominâtiva dará direito a um voto nâs

Assembléias Gerais.

Parágrafo §egundo - As ações serão reprêsentadas por títulos unitáÍios ou múltiplos'

assinado pelos Diretores da Companhia'

AÍtigo79-ÔsacionistasterãodireitodepreÍerênclanasubscriçãodenovasaç6e§êmitidâ§nos
auÃntos de capitat social da Companhia, na pÍoporção do número de ações que possuÍrem' Esse

direito de prêferência aplicar-se-á, igualmente, na subscrição de quaisquer outros valores

mobiliários que venham a §er emitidos pela Companhia'

Parágrafo PrimeiÍo - o direito de preferência para subscrição de novas aç6ê§ deverá ser

exercidonopra:ode30(tÍintâ}dias.contadosdadataderealizaçãodaassemb|éiageral
qu€ aprovou o aumento de capital'

CAPITALSEG NU DO€AP

Artigo 5s - É indeterminado o praro de duração da Companhia'

AçÕESEsoctAL

Parágrafo Se3undo - Na hipótese de qualquer acionista não exercer 
". 

O':t^'l:-l? 
l

prefelêncla acima mencionado, tal direito reverterá em função dos demais€cioi:i",:-t,T 
I

fizerem sua subscrição, na proporção do respectivo número de ações ord.tnanf,J

fil::,r,, 
sue, na oportunidade, r";_,2,1".;r,_:,0."*,..Ç ". 

r*nu, oo, 

ÁlL
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CA RDOS DE

Artlgo 8s - A Companhia observará oS acordos de aciôôistas arquivados na sede social, na forma

do artigo 118 da Lei 6.4O41'16 e recusará validade aos âtos píaticados em infração â estes acordos'

Parágrafo Único - As obrigaçôes e responsabilidades re§ultantes de tais acordos sêrão válidos e

obrigarão terceiros, herdeiros e §ucessores'

CAPíTUIO . DÂ ADMI

Artito 9e - A âdíninistração da coÍnpanhia compête à DiÍêtoÍia, a qual é investlda de todos os

poderes de gestão nêce§sários para a âdmini§tração da sociedade e a consecução de seu obieto

social, observados os llmltes da Lei ê do presentê Estatuto Sociãl'

ParágraÍo Primelro - Compete à Assembléia Geral fixar a remuneração dos

administradoíe§daCompanhia.Aremuneraçãopoderáservotadaemverbaindividual,
paracadamembío,ouverbaglobal,cabenda,entãôàDiretoriadeliberarsobreasua
di§tribuição. Bessalvada deliberação em contrárlo da Assembléia Geral. o montante global

flxado deverá ser dividido igualmente entre os Diretorês'

Parágrafo Segundo - Os administrâdores serão invêstidos em seus cargos mediante

assinaturâdetermodepossenolivropróprio,dentrodostrintadiasqueseseguiremàsua
eleição, dispen:ados de prestar caução como 8aíantia de sua ge§tão'

Artigoloe.ADiretoriaserácompostapor4(quatro)membros,acionistasounão,residentesno
paí§, desigíados simplÊsmente Dlretores'

ParágraíoPrimeiro-05oiÍetgresserãoelêito§paraummandatode3(três}anos,
permitida a reêleiçãô.

Parágrafo Segundo

convocada para del

Parágrafo Terceiro

- Ocorrendo vacância em cargos da Diretoria, a Assembléia Geral se1á 
I

iberar sobíê a eleição de novo Diretor' 
I I

- Findo o mandato, o§ Diretores permanecerão no exercício de s§)t"

cargo, âté a investidura dos novos membros

4

eleitos

/^"

t

ParágraÍo Terceirô - o acionistã que desejar alienâÍ §uas ações, ou partê delas, deverá dar

ciência de sua intenção aos demals acionistas, através de carta endereçada à sociedade,

onde deverão constar, expressâmente, a quantidade de ações, a espécie, o pÍcço, as

condiçôes de pagamento e o nome e quatiÍicação completa do interessado. Os deraais

âciônistas terão o pÍâzo de 30 (trinta) daas para manifêstar o seu direito de preferência na

aquisição das ações oÍerecidas, Após esse prazo, essas ações poderão ser livremente

alienadas, observadas as disposiçôes eventualmente contidas em AcoÍdo de Acionistas.

DIRETORIAÉCOMPANHIADAQUÀRTO
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Pârátrafo qllnto * A Dirêtoria prestará contas de seu§ atos para a Àssembléia Geral,

Artigo 11! - A Diíetoria reunir-se-á sempre quê convocada por gualquer Diretor, na sede social da

Companhia, lavrando-se as atas no livro próprio.

Artigo 12c - Compêtêm à Diretoria as atribuiçôes fixadas em lei, observadas as demais normas

deste Estatuto, especialmente: (a) a execução dos negócios e atividades da Companhia; {b) fazer

cumprir os planos e orçamêntos determinados pela Assembléia 6eral e pela Diretoria; (c) instalar

e presidir as reuniões de Diretoria; {d) analisar e propor para a Diretoriã políticas, métodos ê

sistemâs de âtuação no mercado; e (e) acompanhar ã atividade social sob o prisma negocial,

avaliando permanentêmêfite a performance do mercado e das tendências mercadológicas'

Artito 139 - A repre§entação ativa ê passiva da companhia, em juízo ou fora dele, especialmêntê

para receber citação judicial compêtê a 2 {dois} Diretores, conjuntamente. ou a 1 (um) Diretor em

conjunto com 1 (um) procurador constituído na forma do art. 14 deste Estatuto. observadas as

exceções constantes deste artigo.

Parágrafo PrlmêlÍô - os atos ou documentos que Serem direitos e obrigações para

a companhia ou desonerem terceiro§ de obrigaçôes para com a compânhia, tâis

como contratâção de emprestimos ou Íinanclamentos de qualquer natursza em

importância supeÍior a Rs 75,000,00 (setenta e cinco mil reais}, alienação, cessão

de uso ou oneração de bens imóveis ou pertêncentes ao ativo imobilizado da

sociedade, deverão, sob pena de não prcduzirem eÍeito§ peÍãnte a mesma' ser

assinados por 3 (trê§l Diretorês ou 2 (dois) Diretoíes e um procurador' ou ainda 1

{um) Diretor e 2 {dois} procuradores constituídos para tais fins'

Pará8rafo Sê8undo - Para â prática dos seguintes atos a Companhia poderá ser

representada,indiv|duâ|mênte.porumDiretorouumprocuradordasociedade,
devidãmentêconstituídoparâtalfim:(a}RepresentaçãodaCompanhiaiuntoã
Repartições Públicas, Federais, Estaduâi§ e Municipais, Autarquias' de Economia

MlstaêParae§tatãis,seiapâraparticipaçãoêmlicitâçÕe§dequalquerespécie'seja
comafinalidadedenêgociaçãodecontratos,podendojuntareretirardocumenio,
assinâr contrato§ e outros documento§ necessários, decorrentes de procedimentos

5

l

ParáErafo Quarto - Em sua ausência ou impedimentos temporários os Diretores serão

substituídos de acordo com a sua prôpria indicação por um outro Diretor'

licitatórios, inclusive ofertar lances e aprêsentaÍ propostas em licitaçôes de

quaisquer modalidades, inclusive pregões ou não; (b) Representação da

iunto a qu aisquer instituições flnanceiras, êstôbelecimentos bancários e de

em geral e ai movimentar contas correntes, conjuntas ou individuais, inclusive as

transferênciaexistentes, efetuar aplicações financeiras e re§8ates;

§

.'/
-,r{:
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fundos; emitir, acêitar, endossar e descontar cheques e outros títulos dê crédito,

fazer dêpósitos e retlradas, autorizar passe§ ê rêmessas, íêquisitar talões de

cheques, assinar guias de retiradas, passar recibos. dar quitaçãq solicitar e ooter

informaçôes sobíe saldo§ e extratos". :

Artlgo 141 - As procuraçôes outor8adas pela companhia deverão: íil 5êr a§sinâdas conjuntamente

por 2 (dois) DiÍêtore§; ({ especificar expressamente os poderes conferldos; (iti) vadar o

substabelecimento; {iv} conter prazo de validade.

. Parágrafo Únicot o prazo de validade e a rêstrição quanto âo substabel€cimênto não se

apllcamàsprocuraçõesoutorgadasaadvogadospararepre§entaçãodaCompanhiaem
processos iudiciais ou administrativos.

Artlgo 15r - É vedado aos Diretorês e aos procuradores obrigar a Companhia em negócios

estÍanhos ao sêu obieto social, bem como praticar atos e liberalidade em nome da mesma'

Artigo 19e - As Assembleias GeÍais instalaÍ-se-ão, em primeira convocação' com a p resença de

acionistas que reprêsentêm, no mínimo, a m

segunda convocação, com qualquer número'

aioria do capital social com o direito a voto e' e

'ÍÍ

ü

Artigo 16s - A fusembleia Geral é o órgão máximo da companhia, sendo convocada e instalada

conforme a Lei e o presente E§tatuto, tendo poderes para decidlr sobre todos os ne8ócios

relativos ao objeto da ComPanhia'

parágrafo Único - A Àssembleia Geral da Companhia será ordinária ou extraordinária,

devendo realizar.se conforme segue: (a) ordinariamente, nos quatro primeiros meses

seSuint€§.oêncerramentodoexerclciosocial,deacordocomoôrti8o132daLeins
6.4Oa17 6;(b) extraordinariamente, sempre que necessário'

Arti8o17r.AA5§embleiaGeralseráconvocadaporqualqueroiíetordacompanhiae,noscasos
prêvistos êm lei, pelo Conselho Fiscal ou pelos Acionlstâs'

ParágrafoÚolco-AsAssembleiasserãopresldidasporumDiretordaCompanhia,oqual
convidará um âcionlstâ. dentre os pre§ente5, para secrêtaÍiar os trabalhos'

Artito189-osacioni§taspoderãofazer-serepresentâínasAs§embleia§Geraisporprocurador
constituídohámenosdel(unr)ano,queseiãacioni§taouseurepre§entante,admini§trãdorda
Companhia ou advogado'

AÍtlgo 20e - cômpetê privativamente à Assembleia Geral' além

6.4}4!76,deliberar sobre: (-**:J-'
6

das matérias refer na Lei n

CAPíTULO QUINTO . ASSEMBLEIA GERAL



â)

b)
c)

d)
e)

fl.
8)

h)

i)

i)
kl

|)

m)

{a} 5% (cinco por cento) para a constituição da reserva legal, que não

7 (_ l-.
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As matérias listadas no art. 136 da y"1ne 6.494/16;
Alterações deste Estatuto Social;
Aumento do capital, bem como a redução do capital social;
EleiçãoedestituiÇão,aqualguertempo,dosadmini5tradoresdaCompanhia;
Emissão de bônus de subscrição, a adoção de regime de capital autorlzado e de aprovação
de plano de opção de compras de ações;
Emissão de debêntuÍes conversíveis ou não em aç6es;
Amortização, resgâte ou compra de ações de companhia, bem como posterior alienação
das ações porventura em tesouraria;
Distribuição de dlvidendos, em cada exercício, em valor superior ao dividendo mínimo
obrigatório;
Atribuição a terceiros (inclusive administradores e empregados) de participação nos lucros
da Companhia;
Abertura do Capital;
Deliberar sobre as demonstÍações financeiras a seÍem apresentãdas pelos administradores,
ânualmente, assim como deliberar sobre as contas por eles apresentadas;
Proposte de cisão, fusão, incorporação, transformação, liquidação. dissolução, nomeação
de llquldantes, acordo geral com credores, pedido de recuperâção judicial ou extrajudicial
falência, paralisação ou êncerÍamento dos negócios socials; e
Fixar a remunêração da diretoria.

Parágrafo Únlco - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as hipóteses especiais
píêvistas em lei, sêrão tomadas por votos dê acionistas representando a maioria do capital
social com diÍeito a voto, não se computando os votos em branco.

Artlgo 211 - A Companhia terá um Conselho Fiscal composto por 3 (três) membros efetivos e igual
número de suplentes e funcionará somente nos êxeÍcícios em que for eleito ê instalado pela

fusembléia Geral, a pedido de acionistas, na forma da lei.

Artigo z2l - O exercício social coincidirá com o ano civll, encerrando em 31 de dezembro de cada

âno, data em que serão levantados o balanço geral e as demais demonstrações financeiras

exigidas por lei.

Aítlgo 23c - Dos resultados apurados serão inicialmente deduzidos os prejuízos acumulados e
provlsão para o lmposto de Renda e Tributos sobre o lucrol o lucro remanescente terá a

destinação:

-'$:l' de 20% (vinte

CAPíTULo SExTo. coNsELHo FIscAL

sÉTrMo - Do ExERcícro socrAL DEMoNsTRAçóES FrNANcErRAs, rucnos, REsERVAs

E DIVIDENDOS.
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cento) do capital social; a Íeserva legal poderá deixar de ser constituída no exercício em que seu

saldo, acrescido do montante de reservas de capital de que tÍata o parágrafo PrimeiÍo do a*igo

182 dâ Lei 6404176, exceder de 30% (tÍinta por cento) do capital social;

(b) 5% (cinco por cento) do lucro líquido serão distribuídos aos acionistas como dividendo

obrigatório;

(c) o saldo ficará à disposição da Assemblêia,

Artito Z4r - O dividendo mÍnimo obrigatôrío podeíá dêixar de sêr distíibuído quando a Assembléiâ

Geral deliherar, sem oposição de qualquer dos acionistas presentes, pela distribuição dê

dividendos êm pefcêntual inferioí ao§ reÍeridos 5% (cinco por cento) ou me§mo retenção intêgrãl

do lucro.

Anigo 2Ss - Salvo deliberação em contrário da fusembleia Geral Ordinárla, o§ dividendot §erão

pâgo§ no prazo máximo de 60 {sessenta) dias da data €m que forem dêclarâdos e, em qralquer

caso. dentro do mesmo exercÍcio social em que se realizar a referida Assembleia Geral.

parátrâÍo único - ôs dividendos não reclamados não vencerão juros e pr€§$everão no prazo

de 2 {dois) anos em favor da sociedade, contados da Assembleia Geral que deliberar sobre a

sua distribuiçâo.

Artlgo 26t - A Companhia podêrá distribuir dividendos intermediários e intercalares, podendo

realizar o lêvantamento de balancêtes intermedlárlos ê dittÍibulção de dividendos em prioridade

inferior à anual, na forma prevista nã legislação aplicável'

Arfigo 27t - Á sociedade poderá pagar, aos seus acionistas, mediante aprovação da Ass€mbleia

Geral, jurus sobre o capital Próprio, fixado o seu valor e a data do pagamento de cada parcela'

observando o dispo§to em eventual Acordo de Acionistas. Referidos ,iuros sobre o capital próprio

poderão ser imputados ao dividendo minimo obrigatórlo'

Àrtigo 29r ' Os cagos omlssos neste êstatuto sêrão Íesolvido

{- Y='
8

s pela Assembleia Geral e Pelâ
i

ÀrtiSo2Sl.Acompanhiaentraráemliquidaçãonoscasosprevistosemlei,oupordeliberaçãoda
Assembléia Geral, que estabelecerá a foÍm3 de llquidação, elegerá o llquidante e, se for o caso,

instalaÍáoConselhoFiscal,paraoperiododaliquidação,elegendoseusmembrosefixando-lhes
as re5pectivas remunerações'

orTÀvo - LIQUIDAçÃO

DrsPosrçÔE§ GERAISCAPÍTULO §ONO.
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Curitiba, 01 de novembro dê 2016.
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Secretário da Assembleia
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ETTE GAARCO N DES T NEY NASSU

DATÂ' HORA e locAl:05 de maio de 2017. à: 16hs (dezesseis horas), na sede da comp;rn.hia na
Rodovia Vereador Admar Bertolii, n" 6159, Almirants Tamandaré, paraná. coNvocAcÀo: c"ltas
convÍtes encaminhadas aos acionistas com â antêcêdência legal. PBESENCA§: preseniei acionistas
representando 100% (cem por cento) do capitâl social, conforme regisgado no Livro de presença
de Acionistas' PUBtICACÃO: Dispensadas as publicaçôes diante do comparecimanto da tota.iirj;de

!l!!xl aos ãcionísras. MESA: presidente:r Lutz cARtos poLl. secÍetário: NEtsoN.L!.,t2
MA§CONDES EETTEGA. ORDEM DO DIA: (a! Flxaçâo da remuneração da Diretoria para o exercÍcío
de 2017, que cornpreende o período de 01 de maio de 2017 a 30 de abril de 2018. (bl tnclusão do
número de inscrição no cadastro Nacional de pessoa Jurídica (CNpJ/MF) e do Número de
ldentificação do Registro de Empresas (NtRr) da Íilial no município de sinop, estado do Mâto
Grosso. DEIÍBERACôES: {a} or acionistãs presentês âprovaram, por unanimidade, a rêmuneração
anual da Diretoria da companhia para cada exercício do mandato é fixada em Rs 414.000,00
(quatrocentos e quãtorze mil reais), a qual será di§tribuida êntre o§ membros da Dirctoria em
reunião própria. Passando ao item (b) da ordem do Dia, os acionistas aprovam a inclusão do
número de inscrição no Cadastro Nacional de pessoa Jurídica (cNpJ/MF) e do Número de
ldentificação do Re8istro de Empresas (NtRr) da Filial do Município de sinop - Mr
95.391.876/0010-03, NtRE 51 9 0043942-0,.EsIEggÂidIfIq: Nada mais havendo a tratar o Sr"
Píê§idente declarou encerrada a sessão, na qual estavam Bresentet Luiz Carlos poli, Nelson Luiz
Marcondes B€ttega, José Lago e Tsuneyuki Nassu que, após lerem e aprovarem estâ Atà, a
assinam-

POLI

AcloNtsTAs
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Assembleia Geral Extraordinária.

DATA-,HQEÀe LOCAL:08 de novembro de 2016, às 11hs (onzê horâs), na Av.
Vereador Admar Bertolli, n" 6159, Almirante Tamandaré, paraná. PRE§ENÇÂ§:
Presentes acionistas represêntando 100% (cem por cento) do capital sociát, con,'ornre
registrado no Livro de Presença de Acionistas. IEESA: Presidente: LUIZ CARLOS pOLl.
Secretário: NEL§ON LUIZ MARCONDES BETTEGA. ORDEM DO DtA: Em sede de

MT. UNÂNI
{a} Re-ratificaçáo do endereço da filial de Í}inc,p-
: Os acionistas presentes aprovaram. pôÍ

o§ PoLt

unanimidade:
Manacás, no

EUCERRA.IüEUIO: Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente declarou encenada a
sessão, na qual estavam presentes, Luiz Carlos Poli, Nelson Luiz Marcondes Bettega,
José Lago e Tsuneyuki Nassu que, após lerem e aprovarem esta Ata, a assinam.

S POLI NEL§O NL MARC ONDE§ B TEGÂ

Presidente da Assembleia Secretário da .f ssembleia

Ac to N tsrAs

(a) a re-ratificação do endereço da filial de Sinop - MT, para Rua dos
911, Quadra 125, Lote 11, Bairro Setor lndustrial Sul, CEP 78.557478;

JO

NEL

LA

(*

§oN 
.!_u{z 

uÀÊcoNDE§ ETTEGA TS NASSU
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SECRETÂItIA GERÂ[
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X cÊnrrrlco o agGrsrRo EM :;., : r'-'f sôB Núr'lERo 2c !í1i)irr IJ PÍoro€olo: 1ôr/75098-4. DE 10/11/?016I



SANETRAN - §ANEAMEiITO AMBIÉI{TAI S/A

CNPi nr 95.391.876/0q)1-12
l{l[E 413m023tt8-4

ATA DE ASSTMBLÉIA GERAL EXTRÂORDIÍ{ÁRIÂ

DÂÍ4, HORÀ ê LOCALT 01 de novembro de 2016, às xoh (dez horas), na Rodovia dos Miné;ior, n"

z-czo, curittuu, paraná. co vocAcÃo: cârta convite encaminhada aos acionistas com a anteccdência

lêBal prevista. PRESEt{CAs: presenter acionist3s represÊntando 100% {cem por cento} do capital social,

conforme registrado no Livro de Presênça dê Acionistas, MESA: Presidente: LUIZ CARLOS POU.

Secretário: NE§ON lUlZ MÀRCONDI§ ECTTEGA. ORDEM DO DIA: (a) Abertura da filial no munirrís'iaÍle

sinôp, Estado do Mato 6ros5o * MT; b) consolldação Ésbtuto social. LEUSESâçÕ!§: (a)' os ãcicribtâs

prêsentes aprovaíâm, por unanimidade, a âberturâ da Íilial da companhia no município de:5inop,

Estado do Mato Grosso - MT, na Rua dos Manacás, ns 967, Quadra 125' Lote 11' Eairío setor lndustÍial

Sul, CEP 78.557-478. (a.1) Êm ra2ão da deliberação ora aprovada, o artigo 4s do Estatuto Social da

Companhia passa a vigorar com a seguinte redaçãô: "Artigo 4c 'A Companhia pos§ui as seguintes

filiais: {a} Nã cidâde dô Rio de Janeiro - Rl na Rua da Proclamação, ne 651, BâirÍo Bon§ucesso, Estâdo

do Rio de Janeiro, CEP: 21040-282, CNP.l 95.391.876/0002-01, NIRE 33 9 0085401-1. (b) na cidade de

Assai - PR na secção Figueirâ, lotes 135 41, 135 BA1, 136i1, Bairío Zona Rural, Êstado do Paraná, CEP

86.220-000, cNPJ 95.391.875/0003-84, NIRE 41 I0105688'3. (c) na cidade de TanSârá dâ seíÍâ - MÍ

na Avenida lná€io Bittencourt Cardoso , 745-E, Chácara Urbana, Estado do Mato Grosso, cEP 78300'

000, cNPr 95.391.876/0004-6s, NIRE 51 9 0033413-6. {d} na cidade de Guaíba - RS na Avenidâ Florida.

ne 1.097, Bairro Florida, Estado do Rio Grande do Sul, CÊP 92'500-000, CNPJ 95.391'876/0005-46, NIRE

$ 9 Afl7946-1. (e) na cidade de AraponSa s - PR na Rua Andoíinha do Rio, n! 11308, Parque lndustriâl

lll, E§tado do Paraná, cEP 86.706-695, CNPJ 95.391.87510008-99, NIRE 41 I 01'14037-3 {f} na cidade

de Rolândia - PR na Ruâ Deputado Waldom iío Pedroso, ne 32, Centro, Estãdo do Paraná, CEP 86 600-

143, CNPJ 95.39L,876/Am,6-27, N|RE 41 9 0144038- 1. (g) oa cidade de Santo Antônio da Platina - PR

na Rua Tiradentes, ne 336, Vila Claro, Estado do Paraná, CEP 85.430-000, CNPJ 95'391'876IAOOT-}8'

NIRE 41 9 0144039-0, {h} na cidade de Loanda - PR na Ruâ Ouro Fino, ns 1,048, Alto da Glória, EstadÔ

do Paraná, CtP 87'900-000. {i} na cidade de Sinop, Estãdo do Mato Grosso - MT, na Ruâ dos Manacás,

ne 967, Quadra 125, Lote !.1, Bairro Setor lndust Íial Sul, CEP 78.557-478- Passando ao item {b) da

ordem do Dia, os âcionistas resolvem consolida r o Estatuto Social, na forma de seu ANEXO I'

ro Sr. Presidente declarou encerrada a sessão, na qual
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ÉU§Ã88ê!49!!IQ: Nada mais havendo a trata

estavam pÍesentes, Luiz Carlos Poli, Nelson Luiz

após lerem e ãprovarem está Ata, a assinâm'

rM

LI

Marcondes Bettega, José LâEo e Tsuney uki Nassu que

N ON LU MARCONDE§ E6A

Secíet da Assem bleia
t
Presidente da Assemble ia

1
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SANETRAN - SANEAMENTO AMBIENTAL S/A

CNPJ ne 9s.391.87 6 íOíJ01-L2
NIRE 4130002348-4
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secrêtaria da Receita Federal do Brasil
ProcuradoÍia-GeÍal da Fazênda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA DA UNÉO

Nome: TRANSRESIDUOS TRANSPORTES DE RESIDUOS INDUSTRTAIS LTDA
CNPJ: 77.371.789/000í-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dÍvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiflcado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos 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 (CTN), ou ob.ieto de decisáo judicial que deteÍmina sua
desconsideração para fins de certificaçáo da regularidade Íiscal; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa 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
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraÇão direta a ele vinculados. Refere-se à situaÇáo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçÕes sociais previstas

nas alíneas'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n!8.212, de 24 de julho de 1991.

A acêitação desta certidáo está condicionada à veriflcação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na PortaÍia Conjunta RFB/PGFN n9 1.751, de 0211012014
Emitida à dia 2311112017 <hoÍa e data de BrasÍlia>
Válida
Código certidâo: CD65.C641.4D3E.C388
Qualquer ou emenda invalidará este documento

http://www.rcceita.fazênda.gov.br/Aplicacoes/ATspo/Certidao/C..
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CAI](À ECÜN'M]i:Â FEDERÂL

CerÍificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 7737t7gglooot-tt
RAZãO SOCiAI: TRANSRESiDUOS TRÂNSPORTES DE RESiDUOS INDUSTRIAIS

LTDA

Endereco: R WILLIAM BOOTH 537 TERREO / BOQUEIRAO / CURITIBA / PR /- 81650- 120

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: 23/ ll/ 201-7 a

Certificação Número: 20 37 t204347953

Informação obtida em 05/72/2017, às 16:09:36.

22/72120t7

httpsy'/w*v.sifge.caixa.gov.br/Empresa,/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPes... 0511212017

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

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www,caixa.gov.br
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TRAxSRESiDUoB ÍR.âllspoRTpa DE npsiouos rxDusrRrÂrs LTDÂ
cNPJ/Ur tf .77.A7L7a9l{rqr1_ 11

I{IRE: 41.2O166113O
59. ALTERAçÂO rx) CoNTRATO §OCTAL

FLÓRIDO ANTONIO KOWALSKI, brasileiro, casado pelo regime de comunhão

universal de bens, empresário, rqsidente e domiciliado em Curitiba-pr., à Rua

Alexandre de Gusmão n" 83 - Baino Jardim Social, CEp 82530-050, portador da

Cédula de ldentidade Civil RG no 428.0721Pr., expedida pela SSplpR e inscrito no

cPF/ÍvtF no 008.434.079*72 e WLLIAM JOSÉ UACEDO KOWALSK|, brasiteiro,

casado pelo regime de comunhão universal de bens, administrador, residente e

domiciliado em Curiliba - Pr., na Rua Manoel Coneia de Freitas no 900 - Jardim

Social, CEP 82530-070, portador da cârteira de identidade RG no í.679.849-5/pr.,

inscrito no CPF sob o no 462.669.'179-(X, únicos sôcios, componentes dâ

Sociedade Empresária Limitada, regida pelo Código Civil Lei 10.406 de fifi112002,
gue gira sob â dênominação social de TRANSRESíOUOS fmXSpORTES DE

RESIDUO§ INDUSTRIAIS LTDA., com sede e Íoro nesta cidade de Curitibâ -
Paraná, na Rua William Booth no 537, Baino Boqueirão, CEP 81650*120, com o

Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o no.

193.770, atual 41.201661130, CNPJ no 77.371.7891A00't-11, por despacho em

sessào de 18 de outubro de 1976 e subsequentes alteraÉes, resolvem por

unânimidade e por esse instrumento particular, proceder à alleração do Contrato

Social de acordo @m as cláusulas e condiçôes seguintes:

CúUSULA PRI!,EIRA: Alterar o endereço residencial do sócio Wlliam José

Macedo Kowalski para:

Rua das Gaiyotas n" 1-090 - Àlphavillo Graciosa - Pinhais Pr. - CEP

83327 - r55

CúUSULA SEGUNDA: lnserir no objeto social da Matriz a ativídade de:

t'6
49.30-2.03 -TRANSPORTE RODOVÉRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS

CERTIFICO O REGISTAO Sü 22/OA/2OL7 13:51 SOB rI' 201?5350299.
pRorocoLo: 175150299 DB LA/0A/2017. CóDrGO DE IIERTFTCÀÇãO:
LL'l 032431 96, rirRB: {1201651130.
T§ÀNSIESIDUOS TRÀI{SPOÀTAS DE BESIDÚOS TNDI'STRIÀIS LrDÀ

Llbêrtad Bogu6
SEC&ETÀRIÀ-GBi,À',

cÍrtÍlrtB^,22/oa/20!7
9w.úp!êáâ!âcl1.pr.9ôw.br

a(liat íc.rÀ!
oo

À vatiatâde dêstê documesto, êe iÍoprê6so, ficà srjêito à cory)rowâção ôê Êua autêlticidadê Ãos rêEPêctivoÂ Portais.
Ilforeândo seus t6EP6ctlvô3 códlgos dê v6rMcàçâô



TRAI{§RESÍDUOS TRÁNSPORTF§ DE RESÍDUOS II{DT}STRIÂIS LTDÀ
cr{PJ/MF N". 77.37l.789/firc1- I 1

IYIRE: 41.2O166113O
59" ÂI.TERAÇÂO DO COITTRÂTO SOCIÂL

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do

Contrato Social, que náo colidirem com as disposiçÕes do presente instrumento;

CúUSULA QUÀRTÂ: Face às deliberaçÕes acima, os sócios resolvem de comum

acordo consolidar o Contrato Social, o gual passa a vigorar com a sêguinte redaçáo

TRANSRES|DUOS TRANSPORTE§ DE RÊSíDUOS INDUSTRIAIS LTDA

cNpJrtt/t.F. No. 77.371.789/0001 - 1í

NIRE: 41.20166'1130

CONTRATO SOCIAL COI|ISOLIDAOO

FLÓRIDO ANTONIO KOWALSKI, brasileiro, casado pelo regime de comunhão

universal de bens, empresário, residente e domiciliado em Curitiba - pr., na Rua

Alexandre de Gusmão no 83 - Bairro Jardim Social, CEp 82330-050, portador da
Cédula de ldentidade Civil RG no.428.072lPr., expedida pela SSplpR e inscrito no

CPFiIVIF no 008.434.079-72 e WLLtAtiI JOSÉ MACEDO KOWALSK|, brasiteiro,

casado pelo regime de comunhão universal de bens, administrador, residente e
domiciliado em Pinhais - Pr., na Rua das Gaivotas no 'l .og0 - Alphaville Graciosa,

cEP 83327-155, portador da carteira de identidade RG no 1 .679.849-5/pr., inscrito

no CPF sob o no 462.669.179-04; únicos sôcios componentes da Sociedade

Empresária Limitada, regida pelo Código Civil Lei 10.406 de 10t0112002, que gira

sob a denominação sociat de TRANSRE§'DUOS TRAN§PORTES DE RESIDUOS

INDUSTRIAI§ LTDA, com sede e Íoro nesta cidade de Curitiba - pr., na Rua l
william Booth no 537 - Baino Boqueiráo, cEp g1650-t20, com o contrato social j
arquivado na Junta comercial do Estado do paraná sob o no. 1g3.770. atual

CERTTFTCO O BEGr§ÍRO B' 22/OB/2O|7 13:51 SOÊ lí. 20175350299.pRorocor,o: 175350?99 Da La/oa/2ol7 - cóDrco DE vERrFrcÀÇÃo,
L17O32437 96. NIREr 4120166L130.
TR.ÀNSRÊgIDÚOS TRÀ!'SPOiABS DE RESIDOO§ IIüDUSTRIÀI§ LTDÀ

{1,
/í

U

l,ib6rtad Eoguê
SECREIÀRIÀ. GERÀIJ

cvPtrÍB,22/oa/2ol7
rw. êltprêBarecil. pr. gôv-r,!

À walidadê dê6te docu€Irto, 6ê iEpre56o. ticâ âujeito à coliprovação ate Bua aurêlrictdade ÀoB rêspêceiwos portàtE
Ílfornando s6us reêpecrlvos códtgo5 de wêrtficâção
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TRÂ§SRE§ÍDUOA TRÂIÍ§FOR?ES DE RESÍDUOS IITDUSTRIÂI§ LTDÂ
ctrPJ/ur §o. 77.97 7 -789lqxr1- I 1

MRE: 41.2O166113O
59. AJ,TERAçÃO DO COI{TRÀTO SOCIÂL

41.201661130, CNPJ no 77.371.7A910001-11, por despacho em sessão de 18 de

outubro de '1976 e subsequentes alterações, resolvem por unanimidade e por esse

instrumento particular, consolidam seu Contrato Social, o qual vigorará mediante

as cláusulas e condiçôes seguintes:

CLÁUSULÂ PRIMEIRA: A Sociedade tem a denominação social de

TRANSRESíDUOS TRANSPORTES DE RESIDUOS INDUSTRIAIS LTDA.

CúU§ULA §EGUNDA: Â Sociedade tem sede e foro na Rua William Booth no

537 - Bairro Boqueirão, CEP 81650-120 em Curitiba no Estado do paraná.

CúUSULA TERCEIRA: A Sociedade tem por objetivo social:

1) Planejamento, Projetos, Obras e Serviços de Engenharia Sanitária,

compÍeendêndo:

Sistemas de abastecimento de água, incluindo captaÉo, adução, reservação,

distribuição e lratamento de água;

Sistemas de distribuiçâo de excrelas e de águas residuáÍias (esgotos) em

soluçáo individuais ou sistemas de esgotos, incluindo tratamento;

Gerenciamento dê resíduos sólidos urbanos, rurais, industriais, incluindo o
plânejamento e execução das seguintes etapas: - coleta, transporte teneslre e

mârítimo, transporte secundário através de estaçâo de transÍerência,

tÍatamento, beneficiamento, tratamento e destinaçâo ,inâl de residuos sólidos

de qualquer natureza, lais como: - resíduos sólidos domiciliares, recicláveis,

comerciais, industriais, público, restos vegetâis, de serviços de saúde,
perigosos, ineÍtes e não inertes;

Limpeza urbana, tais como: - variçâo manual e mecanizada, lavagem de vias .
e logradouros públícos, limpeza e desobstrução manual e mecanizada Oe I ,^,
galerias pluviais e boca de lobo, limpeza de feiras livres, limpeza de praia, I

CERTÍÊICo O REGTSIRO Eú 22/Oa/2OL7 13:51 SOa N" 20175350299.
pRorocolo. 175350299 DE 1A/OA/20L1. CsorGO lg \,ERr'ÍCÀçÃO,
aL1032417 95 - NIRE! 41201651130-
TRÀNSIISIDÍ'OS IRÀNSPOATBS DE RB§IDUOs IIIDI'STRIÀIS I.TDÀ

,,ibêrtêd ÊoguB
SBCRETÀRIÀ-êÉTÀI

cúR.ÍTIa,22/oa/2017
rw. eoprêEafaciI. pÍ. sov - br

orf

À validade deBte docsenlo. se lDprêsso, fica sulêltô à coryrôvação cIê sua aulenttcldade t1oÊ rêEpectiwo6 Portaia
IafoEedo Êêuê !êspêctiwos código8 de vÊrtf1éâçâô
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TRáI{SRESiDUOS TRáI{SFORTES DE RESIDUOS II{DUSTRIÁIS I,TDA
CI{PJI}IF N". 77,97 t.789/(xx)r- r 1

NIR"E: 41.2O166113O
59" âLTERÂçÃO DO CONTRATO SOCIÂL

capinação manual e mecanizada, serviços de paisagismo, ajardinamento,

pintura de meio Íio e outras relacionadas à manutenção e limpeza pública;

lmplantaçáo e operaÇão dê ateno sanitário, valas séptícas, incineradores,

usinas de triagem, compostagem e vermicompostagem;

Controle sanitáío do ambiente, incluindo o conkole de poluição ambiental;

Controle de vetores biológicos transmissores de doenças (artrópodes e

roedores de impoúáncia pâra a sâúdê pública);

lnstalações prediaís hidrossanilárias;

Saneamento de ediÍicações e locais públicos. tais como: - piscinas, parques e

áreas de laser, recreação e esporte em geral;

Saneamento de alimentos;

Rios, canais, barragens, diques, drenagem e edificaçÕes, no âmbiio da

engenharia sanitária.

2) Fiscalização de serviços públicos:

3) Locação de veÍculos, máquinas e equipamenlos;

4) OÍicina mecânica, funilaria e pintura;

5) Transporte rodoviário de cargas e passageiros;

6) Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos.

CLÁUSULA QUARTA; O prazo de duração da Sociedade é indeterminado, tendo

iniciado suas atividades em 01 de novembro de 1g76.

CúUSULA QUINTA: O Capitat Social da sociedade, inteiramente subscrito e

integralizado em moeda corrente do pais, no valor de R$ 3.000.000,00 (kês milhões

de reais), divididos em 3.000.000 (três milhÕes) de quotas no valor nominal de Rg

1,00 (um real), fica assim distribuídos entre os sóÇios:

i-
1) FLORIDO ANTONIO KOWALSKI, 2.S40.000 {dois mithões, nor"*nrn.? ?

CEnTMCO O RÉGISTRO gl4 22/OA/2Oa7 13:51 SOB N" 2Oa75350299
PROTOCOLO: 175350299 DE 76/Og/2077. CóD1GO DE VERTFTCÀçÃO:
LL1 032t37 96. NrÊE: r11201661130.
TIÀNSRESIDUOS TRÀ]{SPO'TAS DE RESIDUO§ INDT'STRIÀIS LTDÀ

I-iàe.tad BoguE
SECRETÀIIÀ - GER"À]r

cgP.tlaB , 22 /oa/20l7
çw. ebpresafacil . pr. gow.br

À validadê deste docmênto? 6e inprê6so. ficâ Eujêito à corprovâção dê sua auterticldade DoE respêcrivoÉ portais.
IDfomando sêúê re8pectlwoÊ códlgos de vêrificação
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TRA}ISRESÍDUOS TRá,T§PORTE§ DE RESÍDUO§ II{DUSTRIAS LTDÂ
CI{PJIMF N". 77.37 1.789/(xx)1- 1 1

IüRE: 41.2O166113O
59. âLT§RÂçÃO UO COI{TRÂTO SOCIÂL

quaÍenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$

2.940.000,00 (dois milhões, novecentos e quarenta mil reais);

2) wlllnm JOSÉ ITACEDO KOWALSK!, 60.000 (sessenta mil) quotas no

valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 60.000,00 (sessenta mil

reais).

soclo (Y.\ QUOTAS VALOR

FLÔRIDO ANTONIO KOWALSKI 98,00 2.940.000 2,940.000,00

wrLL|AM .rosÉ naacÉDo rotalmst<lt 2,00 60.000

SOMA '100,00 3.000.000 3.000.000,00

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é limitada ao valor de suas

quotas, mas todos respondem solidariamentê pela integralização do Capital Social.

CLAUSULA SETIIíA: A Empresa mântém filiais nas localidades abaixo

descritas, para executar as seguintes atividades:

í) FILIAL DE ARAUCÁRIA, no Estado do Paraná na Rua Dr. Vital Brasil no

'1107 - Bairro Estação- CEP 8370t174- NIRE 41.9.0033431-6 -CNPJ
77-371.78910003-83;

CERTIiIêO O RBSISTIO Bú 22/0A/20L7 13:51 §OB N" 20175350299
psorocolo. 175350299 DB rA/OB/2O|7. CóDrGO DE VERTPTCÀçÂO,
l!'1 012437 96. xIBa: {1201651130,
fRÀNSRESIDUOS TRÀTÍSPORTAS DE BESIDI'OS ItrDOSTRIÀIS tTDÀ

l\atl ,\

.JE::
I ,ulrra Cô!,,€a{rÁr I

I §o rry^rri l Libêrtad aôguÉ
sEcRETÁirÀ-cERÀr

cuPtra8i,22loa/2017
vw. @prêsâ!âclI.pr. gow. br

CODIGO CNAE DESCRIçÃo DA ATIVIoAoE ATIVIDADE

49.3G.2-02
Transporte Íodoviáío de carga, exceto pÍodutos pe.igosos e
mudanças. intermunicipal, inte(eslâdual ê internacional Principal

37.02-9-00 Limpeza de caixas dê esgoto, galeriâs de águas pluviab e
tubulâÇões

Secundária

38.114-00 Coleta de resíduos não perigosos Secundária

38.12-2,00 Côlêla d€ residuos perigosos Secundáíia

8't.29,0-00 Aiividades de limpeza de ruas, varÍeduÍa ê varrição Secuírdária

82.11-3,00 Serviçôs combinados de escrilório e apoio admi.istÍalivo Secundária

À validade ateêrê atocunento, 6ê iEpresso, Íica sujeito à conprovàção dê sua âuteÀtic:dadê noê reap€ctiwo8 Porlâis
Into.eÀoato BêuE .eêpêctiwos .ódigo6 de wêrificâção

a

60.000,00
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TRÂNSRE§ÍDUO§ TR.âNSFORTES DE RESÍDUOS ITíDUSTRIAIS LTDÂ
CI{PJ/MF I{". 77.371.789/ürcr- 1r

NIRE: 41.2O166113O
59" ALTERÂçÃO Do CONTRÂTO SOCIÂL

2) FILIAL DE CIAHORTE, no Estado do Paraná na Avenida Arthur M.

Thomas no 182 - Zona 06 - Quadra 41-A - CEP 87205-018 - NIRE

41 .S.0136629-7 - CNPJ 77 .371.789t0024-08;

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

3) FILIAL DE COLOilIBO, no Estâdo do Paraná na Avenida Marginat José

de Anchieta no ô2 - Baino Campo Alto - CEP 83408-010 - NIRE

41.9.D126277 -7 - CNPJ 77.37 1.7 89 t001940,

82.11-3-00 Serviços combinâdos de escritório e apoio adminislÍativo

4) FILIAL DE GUARATUBA, no Estado do Paraná na Rua Octaviano

Henrique de Carvalho no 3.532 - Baino Cohapar - CEp 83280-000 -
N r R E 4 1 . 9. 005 1 845-0 - CN pJ 77 .37 1.7 89t0004.64

38_12-2-OA

I
r,\ n'.)í1,l

t/

CERTIFICO O REGISIRO Eú 22/Oa/2011 1l:51 SOB tt. 2Oa7535OZ9g.
PROTOCOT,O: 175350299 DA LA/OA/20!7. CóDrCO DE VERTFTCÀÇÂO.
l!7032437 96. xrRE. 412016611]0.
TEÀNSRÉSIDUOE TRÀIISPORTES DE RESÍDI'O6 INDUSTÊIÀIS IrTDÀ

Libê.tâd Boqls
SECRETáIrÀ- cEiÀÍ,

ctldlttÉ.22/oa/20\1
{w.êrp.ê6afaci1.pr.sow.b.

cóDrco cNAÉ AÍIVIDADE

49.30-2-02 Transporte rodoviário de cârgâ. excÉlo produlos perigosos e
mudanÇas, inteÍmunicipal. i.terestãdual e inlemacionâl PÍincipâl

38 11.4-00 Coleta de residuos nâo peíigosos Secundáriã

38.12,2 00 Coleta de Íesiduos perigosos SecundáÍia

81.29-0,00 Atividades de limpeza de ruas, vânêdura e yârÍiÇão Secundáriâ

82.1'r-3,00 Serviços cpmbinados de escritóío e apoio administrâtivo Secundária

CÔDIGo cNAE DEscRtçÃo DA ATtvtDAoE ATIVIDADE

49.30-2-02 Transpoíle rodoviário de cãrga, exc,eto prcdútos perigosos e
mudãncas, interylunicipal, inteÍestãduâl e intemadonâl Princioel

37.02-9 00
Limpeza de caixas de esgoto, galeíias de águas pluviais e
iubul S

Secundária

38.1 1,4-00 Coleta de residlos náo perigosos

Coleta de residúos peÍigosos

Secundária

38.12-2-00 Secundáriê

81.29-0,00 Atiyidades de limpeza de ruas, vãrÍeduía e varÍiÇão Secundária

Secundária

CÓDIGo GNAE DESCRIÇÃO DA ATTVTDADE AÍIVIDÂDE

4S.30-2-02
TÍansporle rodoviário de carga, exceto produtos pengosos e
mudâoÇas, inteÍmunicipã1, ií!erestadusl e internacional Principal

Coleta de residuos não peÍigosos Secundária

Coleta de Íêsiduos perigosos Secundária

À wâLidadê de§te docuêrto, 6e iúp.esBo, fica 6ujêitÕ à .olrprovação dê sua aurênriciatâalê nos .ê6p€crivos porrai6.raforEaôdo êeu6 rês9êcrivos códigoê dê vêlificação

{

)r'38.'11-4-00



031
1

TR.âNSRE§ÍDUOS TRÂN§PORTE§ DE RESÍDUO§ II{DUSTRIÁIS LTDA
CNPJ/MF N". 77.37 1.789/(}001- I 1

I{IRE: 41.2O166113O
s9. ÂLTERÂçÃO OO CoNTRATO SOCTA!

38.2'1-1-00 TÍatamento € disposição de Íesiduos não perigosos SecundáÍia

B 1 .29-0-00 Atividades de limpeza de ruas. varÍedura e vaÍrição Secundária

82. t 1-&00 SeÍyiços comb,nados de escrilôrio e apoio administraúvo Secundáíia

5) FILIAL DA LAPÂ, no Estado do Paraná na Rua Eufrásio Cortes no 311 -
Baino Centro - CEP 83750-000 - NIRE 41.9.0056878-3 - CNPJ

77.371.789DA09-79;

iifs',
-)

7) FILIAL DE MARINGA, no Estado do Paraná na Avenida Prefeito Sinclair

caiTIFIco o ÉEGISTÀo Eg 22/0A/2oL7 13:51 soa N' 20175350299
pRorocoÉo: L75150299 DE ta/oa/20L1. CóDrSO DE VBRIFTCÀÇÃO.
\].703213796. NIRB: {1201561130.
TBÀN§RESIDI'OS ÍAÀXSPORTES DE RESIDÚOS INDÚSTRIÀI6 LADÀ

Llbêttâd Bôqua
sBcRBTÁRrÀ-cEnÀ!

coÉÍllÍa,22/oa/201.1
Pw. êspreôafaci1. pi. gov.b!

CODIGO CNAÊ DEscRtçÂo DA AÍrvlDAoE ÀTIVIDADE

49.34-2,O2
Transporte ÍodoviáÍio de carga, excelo produtos perigosos e

inleÍesladual e inteÍnacionâlm Principal

38.1'1-4-00 Coleta de residttos nâo perigosos SecundáÍia

38.12,2-00 Ccletâ dê residuos perigosos Securidária

38.21-1-00

81.23-0-00 Atividades de limpeza de ruas, vaÍíedura e varíção Secundá.iâ

82.'1 1-3-00 Serviços combinados de escritório € apoio âdministÍativo Secundáíia

cóuco cNÀE DEScRIçÃo DÀ ATIVIDADE ATIVIDADE

49.30-2-02 TranspoÍte íodovrário de câíga, exceto produtos p€rigosos ê
mudanças, inlermunicipal, inteÍestâdual e inteÍnacional PÍin6ipal

37.02-9-00
Limpeza dê cab€s de esgoto, gãbrias dê águas pluúais e
tubulações Secundâria

38_ 114-00 Colelã de resÍduos não peÍigosos Sêcundària

38.12,2-00 Coleta de residuos peÍigosos Secundária

81 29,0,00 Secuodária

82 11,3,00 Serviços crmbinados de escritorio e apoio administrativo Secundá.ia

B 1 30-3-00 Poda e plaBlio de áÍvoÍes na área urbana Secundáia

À walidadê de6re alocutrêDro, sê lEpEeBÊo, licà sujêito à coq)rovação aIê sua auteàEicidade nôB rêsPectivos portai6.
ItfoaatAo sêuê !êgPêcllwos códigô6 aIê rêrlflcação

6) FILIAL DE MANDAGUARI, no Estado do Paraná na Rua Manoel

Antunes Pereira no 2.456 - Jardim Cristina - CEP 86S75-000 - NIRE

41.S.0136630-1 - CNPJ 77.37 1.7 BSt0023-27 .

ÍÍatamento e disposição de residuos náo peíigosos Secundáía

Alividades dê limpeza dê ruas, vaÍÍedürã e vardÉo



li

TRÁXSRESiDUO§ TRANSFORTE'S DE RESÍDUOS INDU§THAI§ LTDA
CNPJ/MF N". 77.37 LzAgIOOOl- 1 1

ITIRE: 41.2O166113O
59'ÂLTERÂçÀO DO COIÍTRÂTO SOCT.AL

Sambâtti no 2.756 - Jardim Universo - CEP 87060460

41.9.01 091 03-4 - CNPJ 77 .37 1.7 89lOO17 -89i

NIRE

8) FILIAL DE PÀRANAVA|, no Estado do Paraná, fla Avenida HeitoÍ

Alencar Furtado no 7.O17 - Jardim Santos Dumont - CEP 87706-000 -
NrRE 41.9.0091691-9 - CNPJ 77 .371.7 8910016-06;

9) FILIAL DE PINHAIS, no Estado do Paraná, na Avenida Maringá no 2010

- Bairro Vila Pemeta - CEP 83326-010 - NIRE 41.9.0081255-2 - CNPJ

77.371.789fi015-17:

CODIGO CNAE DESCRIÇÃO DA ÁTIVIDÂDE ATJVIDÁDE

,i, n
-)i ,7 )r

CERTTFICO O ÊEGISTBO N 22/OA/20a1 13.51 AOB No 201?5350299pRoÍocoro: 175350299 DE La/oa/2oL1. cóDrco DE vERrErcÀçÃo:
11703243796. NIRE: 412 016 611,3 0 .
ÍRÀNÍÉREÉ|IDUOS TNÀNSPORTAS DE RE§TDUOs INDg6TRIÀI6 ÍJTDÀ

Libê!|!éd Eogúâ
§ECRATÀRIÀ.GERÀL

cvRtÍÍBA,22/OA/2017
vw. ápte6âf âcil.pÍ. gov-br

'rr&r,
1:'1jl;t;':'J:'::,

cóDrco cnÂ'E DEacRIçÀo DA ATIYIDÀDE ÀTTVIDADE

49 30-2-02
Transporle mdoviário de carga, exceto produtos peÍigosos e
mudãnçâs, intetmunicipal, inlerestadual e inlemacional Principal

38.114 00 Çoleta de residuos não pedgosos SecundâÍia

38.12-2-00 Colet, dc resíduos perigosos SecundáÍaã

49.3G2-03 Trânspoíe rodoviário de produtos peÍigosos

Atividâdês de limpeza de ruâs, vaíred!Íâ e varriçâo

SecundàÍiâ

81.29-0-00

82.11^3-00

SêcundáÍia

SeÍviços combinados de escÍitôrio e apoio administrativo SecundáÍia

CODIGO CNÂE DEscRrçÃo DA ATTVTDADE ATIVIOADE

49.30-2-02
Íransporlê rodoviário de câÍga, exceto píodulos pedgosos e
mudãnças, intermunicipã|, inteÍestâduâl e inteÍnâcional Principal

37.02-9-00 Limpezâ de caixas dê esgoto, galerias de ásuas pluliais ê
tubulâÇôes SecundáÍi"

Secundâria38.11-4-00

38.12 2 00 Coletã de residuos perigosos Secundária

38 21-1-00 Tralamenlo e disposição de rêsiduos não peÍigosos Secundária

81 .29-0-00 Alividâdês de limpeza de ruas. varedura e var.iÇão Secundária

82.1 r-3-00 Serviços combinados de êscíitôrio e âpoio adminiskativo Secundária

À validâdê destê docúêDto, sê isprêE6o, _fica rujetto à cosprow.ção dê 6uâ âutenrtcialâale no. respêcrlwos porraÍs-
rEfômaEdo sêuE rêspectivo§ códtgos dê vêrifl.câção

Coleta de residuos trâo peígosos



í132

I
T§ÂilSRESÍDUOS TRÂITSPOR,TES DE RF^SÍDUOS IITDÜ§TRIÂIS LTDA

cnPJ/MF N". 77.37 L.789/OOO1- 1 r
I{IRE: 41.2O166113O

59. âJ.TERAçÃO DO eONTRATO SOCIÂL

íO)F!L!AL DE PIRÀQUARÀ, no Estado do Paraná na Rua Barão do Ceno

Azul no '1.515 - Bairro Centro - CEP 83301-000 - NIRE 41,9.0126276-9

- CNPJ 77.37 1.7 891o82246i

1l)FILIAL DE SÃO BENTO DO SUL, no Estado de Santa Catarina na Rua

João Malinowski, no 300 - Baino Brasília - CEP 89290-000 - NIRE

42.5.0U0259-2 - CNPJ 77.37 1.7 89t000&26;

'.: n
-/

12)FlLlAL DE SÃO MATEUS DO SUL, no Estado do Paraná na Rua João

CERTIFICO O REGISTRO EÁ 22/Oa/20L7 13:51 SOE N" 201'15350299.
pRorocor,o! 175350299 DE ]8/Og/20L7. CóDrGO DE \IEBTFTCÀÇÂO,
11?03243796. NIÂEr 41201661130.
TRÀNSRESIDOOS TRÀNSPORTÉS DE RBgIDUOS I{DUST&IÀIS tITDÀ

IJibêEtad Bogus
SECTETÀBIÀ - GBRÀL

a:taÍt]]R . 22/os/2ol1
çM. êop.eâataci1. pr - gow.b.

.-\

49.3S.2-02 Ttansporte rodoviáío de carga, exceto produtos p€ragosos e
mudanças, intemuniGpal, inlerestâduâl ê intemacional Principal

Limpeza de catu€s de esgolo, galeÍias de águas plwiais e
tubulações Secundá.ia

38.114 00 Secundária

38.12 2 00 Colela dê residuos peÍigosos SecundáÍia

81.29-0,00 Atjvidades de limpÉza dê ruas, varredura e vârição Secundána

82.'t13-00 Serviços combinadôs de escritóÍio e apoio administrativo Secundária

cóDlco cNAÊ DESCRIçAO DA ÂTIVIDADE AÍIVIDÁDE

49.30,2-02
Transporte rodoviáÍio de c€rga. excelo produtc perigosôs e
mudanças, interÍnunici0al, interestadual e intemâcional

Píncipal

38.114-00 Colelâ de rêsíduos não perigosos Secundária

38.12-2,OO Coleta dê resíduos p€Íigosos Secundária

Secundâria

cóDtco cNAE DEscRrçÃo DA ATTVTDADE ATIVIDADÊ

49.30-2-02 TranspoÍle rodoviáÍio de caÍga, excelo produtos perjgosos e
mudanÇâs, intermunicipal, inteíestadual e inlemacional

PÍinôipal

38.r 14-00 Coleta de resídaos nâo perigosos SecundáÍia

38.12-2-00 Colela de Íesiduos peÍigosos Secundária

38.21,1-00 Tratamento e disposição de Íesiduos não perigosos Secundária

81.29{-00 Alividades de limpeza de ruas, vâÍredura e varÍição Secundária

82.1 1-3-00 SeÍviços combinados de escritório e apoio administratrvo SeaundàÍia

À vatiaiaate atêsrê alocuento, 6ê iEpresso, rica sujeito à colprowÀçao dê sua autenticidadê los.espêctiwos Poitais.
IÀloroaado Eêus rêsPêêtivo6 cóaligoB da veriÍicação

37.02-9-00

Coletâ de residuos não peÍigosos

81.2SS-00 Atividades de limpezâ de ruas, vaÍredura ê vanição



TRArrsREsÍDUos rRAlrspoRTEs DE nrsÍpuos rNDUsrRrArs LTIA
ct{PJ/MF fl". 77.37 1.789/OOO1- I I

I{IB^E: 41.2O1661r3O
s9" ALTERÁçÁO OO COr{TRÂTO SOCTAL

Betega, no 'l .1 18 - Bairro Cenlro - CEP 83900-000 - NIRE 41 .9.0056879-

1 - CNPJ 77.37',t_789|OOO8-98:'

DÉscRrÇÃo DA ÂTrvrDADE ATIVIDAOE

Secundária

Sêúrndáriâ

Secufldária

í3)FlLlAL DE SÃO JOSÉ DOS plNHAlS, no Estado do paraná na Rua

Manoel Pires Pereira no 150, Bairro Costeira - CEP 83015-570 - NIRE

41.9.0126274-2 - CNPJ 77 .371.789t0021-65

cóDlGo CNAE

Seryiços combinados de esçÍitório e apoio admioistrativo

PÍjncipal

38.1 1-+00

t0

,)
t'ir'1

0Õ

CODIGO CNAE

49.34-2.02 lransporte rodoviário de carga, exceto produtos pengosos e
mudanças, inlermunicipal, inteÍesladual e internâÇional

37.02,9-00 Limpeza de caixas de esgoto, galerias de águas pluviais e
Secundária

38.11-4-00 Coleta de Íesiduos náo peígosos

38.12 2 00 Colela de residuos perigosos

81.29-0-00 Atividedes de limtêzâ de ruas, vanedura e varÍição

82.11-3-00 §eryiqos combinados de escritório e apotb adminislralivo

49.30-2-02

DE§cRIçÃo DA ATIyIDADE

Transporle rodoviário de cârga, exce to produtos perigosos e
inierm ínlerestadual e inlernacionel

ATIVIDADE

Prircipal

37.02 I 00

38_114-00

Limpeza de caixas de esgolo, galeÍias de âguas pluviais e
tubulaÇões Secundária

Colela de resíduos nã0 peígosos Secundária

Secundária38.12-2-00

81.29,0-00 Alividades de limpeza de n as, vaíredura ê varÍiÇâo Secundáíiã

82,11-3-00 Secundáriâ

CODIGO C'{AÊ DEScRtÇÀo DA ATtvIDADE ATIVIDADE

49.30-2-02 o.odoviári deTÍansportê ca ercetotga eprodutos perigosos
m interm einleÍestadual rlemacio nal

Coleta de residuos não perigosos Secundária

À valldâde destê docünênto, sê tmprêsgo, fica sujêtto à conprowação dê Éua aulenttctataclê nos rêÊpêcttwos porEais
lrfor1nâltdlo Éêus rêspêcrivos códtEoâ dê welltlcâção

SecundáÍia

í4)FlLlAL DE SÃO JOSE DOS plNHAlS, no Estado do paraná na Rua
Pedro Trevisan no 249 - Bairro Colônia Rio Grande _ CEp g3025_580

N|RE 41 .9 0126275_1 _ CNqJ 77 .371 .7BSl0020_84.

CERIIFICo O REGISTRO Éts 22lOA/2O\7 13:5L SOB tl" 20175350299.
PROÍoCO!O, 175350299 DE !S/OA/2OL7. CóDrcO DE \raRtFrCÀçÁO,
L!703243796. NIRB: {1201651110.
TRÀNSRESIDI'OS I&ÀIISPOR'E§ DE'ESIDUO6 INDÚSTÊIÀIS',?DÀ

t lbêrtad Boqus
gEcRETiiRrÀ - cÉRÀi

cvEÍÍÍB^,22/OA/2OI7
ffi- êiprêâafacil . pr. Eow.br

Principal

Coletâ de resíduos peÍigosos


