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CNPJN" 76,460.526/0001-16
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e-mail: planalto@rline.com.br
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PLANALTO - PARANÁ

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO

ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 250/2013,
TOMADA DE PREÇO N° 011/2013, CELEBRADO ENTRE O
município de planalto e sabiá ecológico
TRANSPORTES DE LIXO LTDA.
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Aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze
o MUNICÍPIO DE PLANALTO, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr.
MARLON FERNANDO KUHN e SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO

LTDA., neste ato representado por seu Administrador Sr. AUGUSTINHO STANG,
resolvem em comum acordo aditar o Contrato Administrativo de Prestação de

Serviços n*^ 250/2013, firmado entre as partes em data de 27 de dezembro de 2013,
cujo objeto é a contratação de empresa visando a prestação de serviços de coleta,
transporte e destinação final do lixo orgânico produzido no Perímetro Urbano do
Município de Planalto, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Em virtude do reajuste do preço do combustível,
manutenção de veículos (pneus, serviços mecânicos, peças) e aumento salarial, fica
alterada a Cláusula Primeira (do objeto), do Contrato Administrativo de Prestação de
Serviços n" 250/2013, Edital Tomada de Preços n° 011/2013, passando a partir desta
data para o valor mensal de R$ 31.900,00 (trinta e um mil e novecentos reais),
conforme planilha demonstrativa abaixo, pertinente ao Contrato Administrativo de
Prestação de Serviços n° 250/2013, celebrado entre as partes em 27/12/2013, tendo
como importe o valor de R$ 609.000,00 (seiscentos e nove mil reais), passando o
objeto total contratado, no valor de R$ 626.400,00 (seiscentos e vinte e seis mil e
quatrocentos reais), a teor do disposto no ar t. 65, §1° da Lein°. 8.666/93.

Item Objeto Quant. Unidade Preço

unitário

Preço

total

1 Prestação de serviços de coleta,

transporte e destinação final do lixo
orgânico produzido no Perímetro
Urbano do Município de Planalto,
nos locais e nos dias indicados no

mapa descritivo em anexo.

06 MÊS 31.900,00191.400,00

TOTAL 191.400,00

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterada a Cláusula Segunda (do valor), em virtude
do reajuste do preço do combustível, manutenção da frota (pneus, serviços
mecânicos, peças) e aumento salarial, passando o valor mensal para R$ 31.900,00
(trinta e um mil e novecentos reais), totalizando o valor total da contratação no
importe de R$ 626.400,00 (seiscentos e vinte e seis mil e quatrocentos reais).



município de planalto

CNPIN" 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis^ 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições
estipuladas no conti"ato original, e não alteradas por este instrumento.

E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se
este instrumento em duas vias de igual teor e forma.

MARLC^N FERNANDO KUHN
l^refeito Municipal

AUGmTINH

Sabiá Ecológico Transportes de Lixo Ltda.

Testemunhas:

OyOEClR CAMPOS
C.1:í7RG n" 6.045.397-7/PR

LUIZ CARIES BONl

CI./RG n'^ 3/895.670-1/PR
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Município áe PlauAllo
Praça São Francisco de-Asiis. 1583
85,750-Ol)i; - Planalto - 1*811115

LVTftATÜ DE CONTRATO N* 0í3,'20t 5
CON\7raN''!)ll;201-'i

DATA DA ASSÍNATUR.A 14 de didl de 2015
CONTRATANTE' Mtini.-sne de Pianelto
CONTRATADA- Caiv Ser-içusds Tenaplenauein VC I.lds.
OBJETO: coniratiçio de erujaresi visando i execuçio de prrimenuçio
asSinca, revestwianto eni CBUO. coin área loul de I.ioS.yi) m2. • sei
ttiícutsdo na Ria Padre Marcelo Ouilici e Rui Or, Luii Oscar Prauchner,
Bsuro Nossa Senlmia de Lourdes, Miinicipio de PloiMÍio.
irSNSiOl.
V;,\10R: RS 80 000,00 (oitínn mil iMts),
PRA^ODEVICÉNCIA: 3i'10/2015

MARLON FERN,ANDOK-;iHN
Prereito Municipal

HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÒRIÜ
CONATrtVOll/JfilS

MUKIOPIO DE PU.VALTO. cora b«e na Lti Feteal S.tó6'H, Ce
saber acs inoessados (]»(inliizra sbenura de documenios e popostss de pieçoi
ipftraile edilil COKVTTEK' 011,^15 de acoido com o abíúo dsctilo;
ORJEIO; COTtntiçio de empresa visando á eaecoçèo de paiimemaçâo asfahict
revesimeii» em CBUQ, ttn iea taal de 1.755,90 mi a ser tMcmado ni Rio Padre
Mirtílo Odifici e Ru Dr, Luiz Osoi Prasdnw, Bairro Nossa Seiliora de Lourdes,
MiaídpiodePlamlio
Empcaa: Cavi'Sern(« de Tas^slena^ S.C Uik
VALORTOT.AL: R$ 80.000,00 (maía mü reais).
DATÃl4de abril de 2015

M.ARLONFEEI]4iyffiOKUHX
Piefeno Mimicipal

MimidpiodePlanslio
PrasaSSo Frascko de Assis, 15S3
85.750-000 • Pleoalto • Paraná

EmATODEComuATO N" omm
CONVITE N'OI2t7015

DATA DA ASSINATURA; J4deabiiide2015
CONTRATANTE; Município dePlanalto
CONTRATADA: A. A. Colussi & Cia Ltdi
OBJETO; Connalaçio è eaçiesa visando a execução de pavimemaçio
poliádrica «m pedias inalares, com área total de 3317.18 Vr. a ser
construído na Travessa .Albano Drej' e Ruas Terênnha Marlene Pi« e
Oscar Scherer, perimetro lAano deste Município de Planalto, Estado do
Paraná.
ITEM;01,
VALOR: RS 110245,39 (cento e da mil. duzentos e qiarsita e cinco
reais e trinta e oove centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA;3m<V2015

MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO E .ATO ADJUDICATORIO
C0NV1TE.V(J12/MI5

MUNICÍPIO OE PLANALTO.combaseni Ld Federal SMfc-O) fai
saber ara iiueressados que realizou dwnira de documenios e projBstis de preços
refeienle edital CONVITE N' 012/2015 de acado com o abiÍM descrito:
tBSUiU). ContrjBçio de empresa visssdo a exKuçio dc pavàneraíção poliédiici cora
pedras ittegoWes, cora éiei total de 3.317,18 NP, a ser ronsiraido oa Travessa A^'ino
Drey e Ruas Tttenabi Maifcne Piva e Oscar Scbeter. perimetro urbano desa
MiÉkipio dePlaralto. Estado do ?»ani
Enqiresa; A. K Colussi & Cia LItk
VALOR TOTAL RJ 1 ia.24539(cenloa deimil, duzentos e quaresta eanco reais e
trinta e um e centavos),
DAT.A-14 de abril de 2015

MARL1WFERN.AND0KUHN
fíefeiio Municipal

Município dePlanalto
Pinça São Fsdcíscd de Assis, 1SS3
85,75(mO0 • Planalto • Pinná

EXTRATO DE CONTRATO W 085.'2015
CON^HEWOU-TOIS

DATA DA ASSINATURA: 14 de abril de 2015
CONTRATANTE; Município de Planallo
CONTRAT.AD.A .MicnDetal-ladustria e Comércio Lda,
OBJETO; CfflUfSiaçio de emprea visando a eiecuçào de Barracàn Pré-
Moldado, com iita de 325,00 rrr, a ser executado no Lote n' 78 è Gleba n'
125-CP. iinha Piimavita. .Mimiaino de Planallo.
VALOR TOTAL: RJ 61.898,70 (sessenta eum mil, oiiocentos e ncvenu e eiiu

PRAZO DtVT0EN'CIA;30/l0fl015,

MARLON FERK.ANDORUHN
Piefeito Municipal
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PLANALTO - PARANÁ

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N® 250/2013, TOMADA DE PREÇO N*'
011/2013, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PLANALTO E
SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA.

Aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze
o MUNICÍPIO DE PLANALTO, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr.
MARLON FERNANDO KUHN e SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO
LTDA., neste ato representado por seu Admirüstrador Sr. AUGUSTINHO STANG,
resolvem em comum acordo aditar o Contrato Administrativo de Prestação de

Serviços n" 250/2013, firmado entre as partes em data de 27 de dezembro de 2013,
cujo objeto é a contratação de empresa visando a prestação de serviços de coleta,
transporte e destinação final do lixo orgânico produzido no Perímetro Urbano do
Município de Planalto, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Em virtude do mútuo acordo entre as partes, fica
suprimida a quantidade ao item constante na cláusula Primeira, (do Objeto contrato),
totalizando a importância de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais), conforme planilha
demonstrativa abaixo, pertinente ao Contrato Administrativo de Prestação de
Serviços n" 250/2013, celebrado entre as partes em data de 27 de dezembro de 2013,
tendo como importe o valor de R$ 696.000,00 (seiscentos e noventa e seis mil reais),
passando o objeto total contratado no valor de R$ 609.000,00 (seiscentos e nove mil

Item Objeto Quant. Unidade Preço
unitário

Preço

total

1 Prestação de serviços de coleta,
transporte e destinação final do
lixo orgânico produzido no
Perímetro Urbano do Município de
Planalto, nos locais e nos dias
indicados no mapa descritivo em
anexo.

03 MÊS 29.000,00 87.000,00

TOTAL 87.000,00

da supressão da quantidade do objeto constante na Cláusula Primeira (do objeto),
passando o valor total contratado na importância de R$ 609.000,00 (seiscentos e nove
mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições
estipuladas no instrumento de contrato original, e não alteradas por este
instrumento. ^
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PRIMÜRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N'
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MARLON FEKNANDOKLHN
Pn/Mlg MupiflpaJ

GRACIELA BERNADETE TOMBINI PARIS
CtAciclJ BcnadfttTonWnl Pâfi*.
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LUUCASU^DOM

C,I./:«;ir3.«5.MT-l/PR

Muciciplo de Plaualio
Praça SSo Francisco òt Assis, 1553
85T5WWU - Plaiiaho ■ PamiS

EXTRATO DE CONTRATO N" 081(2015
CON\Ur;N°im.'20l5

DATA DA ASSINATURA M de abril dc 201.<
CONTRATANTE: Município áe Planai»
CONTRATADA" Servi^us ileTeiiiipicnii^tra VCl lila.
OBJETO: comrataçàc ds ertçrasa visando i csecuçJo de pavimeniaçSo
jsfiacB. tffvesrunifllo em CBUQ. com ares loral de ! '55 "Xl ml a ser
eveculado na Rua Podre Marcelo Oaiticí e Rua Or. Luiz Oscar Ptauchner.
Bairro Nossa SeolxmdeLourdes. Município ri» Plaitibo
ITENS. 01.
VALOR; RS 80 000,00 (oitena milresisí
PRAZO DE VIGÊNCIA; 31- iO-lOlS

M.ARLON FERN ANDO KüHN
Preleiio Vlmicipai

H0M(Xi}C.AÇ.40 E ATO ADJLDiaTORIO
CONMnV01l«15

(TOCIPIO DE PUVãLTO, cm buse ir La Faknl 5 6« 93, k
sabs acB imfltsszdos qa: radizoii akann de doauDcslos e pnposDs de pI^'Di
rrfereie ediiil COKMTE N" 011 .^15 de rordo coa o ^lo descrita:
rflino. CbüMaçki de emira visando i eseciipão de paiiraeaavio asfalrc»,
mesnoenlc em CBUQ, ctm iieatcu] de 1,755,99 ml asa eMCuudo na Riu Paèe
Martelo Quilici e Rua Di, Lúi Oscar Praiána, Baro Nussa Senhoia de Lourdes,
Município de Planai»
Empiesa: Caw Serviços de Tanplenagem S.^C Uda,
VALÜRTOT.U: RS 80.000,00 (oiMia mil reais).
DATA;]4i!eabtilde201.i

MARLON FERNANDO KIIHN
Prereno Municipil

Mtmicípiode Plioalio
PiaçB São Francisco de Assis, i 583
85.750-0Ú0 ■ Planalto • Paraná

EmATO DE CXimUATO PP 084/2015
CONVITE N'0I2'20I5

DATADAASSLNATORA: 14de abril de 2015
COKTRATANTB: Município de Planalto
COmATADA: A. A. Coiussi & Ci: Uda.
OBJETO: Coiuralação de empresa visando a execução de paviuientaçào
polifaJrica com pedras irregulares, com área loial de 3.312,18 M-, a ser
consmiido na Travessa Albano Drey e Ruas Terezinlia Marlene Piva e
Chcar Scherer. perimetro urbano deste Município de Plaiiallo, Esiado dc
Paraná.
ITEM: 01.
VALOR: RS 110345.39 (cento e dez mil, duzentos e quarenta e cinco
reais e trinta e nove centavos).
PRAZO DE \TGÊNCIA:31/T0('2015

MARLON ÍHN.ANDOKUHN
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO E .ATO ADJUDICATÜRIO
CO.\VITEN'01WOI5

MUNICÍPIO DE PLARAITO, cora hase na Lei Federal 846693 ísi
aba aos imeresadoi que realiiou abemn de docuraenioí e piniusias de jveçm
leitiente ediia] CO.WITE N' 0I1'20I5 de acordo com o obaLvo discmo;
(Uiiiiu. CoWTiKaçiode empresa vis^a exeoiçio de paváneuiatk) poliédiícacom
pedras irre^tares, com área tom! de 3.317,1S \F, t set consmiido na Travessa Alliano
Dity e Ruas Taeánha Mariene Piva e Oscar Scberer, peihneiro urbano deste
Munictpiode Planalto. Estado i^ Paiani
Einpresa. A. ,A Coiussi & Cia l.rda.
VALOR TOTAL RS II0245Í9 (cento e dea mil. duentos e quarenta e cmco reais e
trimaenovecaUYosL
DATA: I4de^i!lde20l5

MARLOK FERNANDO RÜHN
Prefetio.Mimcipal

MuriKipio de Planalto
Praça São Francisco de .Assis, 1583
85.750W)

EXTRATO DE COITOATO N» 0SS.?2015
CONVnEN°OU'2fll5

DATA DA ASSINATURA: M de abril de 2015
CONTRAT.ANTE: Município de Planalto
CONTR.AT.ADA: Micemelai-tadustria e Comércio Uda.
OBJETO'. Cofutaaçfc de empresa visando a execução de Barracàn Pré-
Moldado,, com área de 325.00 nP. a ser «ecitado no lote n' 78 da Gleba (i*
125-CP. Linha Prinuveta, .Muuicipio d: Plaoaito.
V.ALOR TOI.AL: Ri 61.898,70 (sessenta e um mi oiiocíntos e novena e oito
reabe setenta cenavos).
PRaZODEVTGENCIA:30-'I0,:2015.

MARLON FEiyv.ANDOKLIHN'
PrefeiroMimicipal
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CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS

irFNíriAMENTOS

)ÍAP

M M A

Licença do Ibama
n»975215

FATMA

Licença de Operação de
coleta c transporte de SC

.n' 805/2010

Licença de Operação,
n'12315

di

Licença Ambiental de
Transportes

n"000637

Licença de Operação de
Ind. De triagem,

reciclagem de resíduos C-
1/C-2/C-3

n'26558

Licença de Operação
Aterro de Resíduos classe

11.

N» 28157

Licença de
Operação de coleta e
transporte do RS n®

4202/2011

Licença de OperaçSo de
Transporte do MS

n® 146/2012.
Licença Municipal
LO n® 379/2006

Gerador

Endereço
Município/Estado

CNPJ

Transportador
Município/Estado
Licença de Operação

Destinação:

localizada na linha São
Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 1583, JENTR ^
PLANALTO
76.460.526/0001-16

SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA
NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR
autorização ambiental N° 33013.

Aterro Sanitário da empresa Sabiá Ecológico Transportes de Lixo Ltda,
Luiz, s/rC, Zona Rural, sob licença de operação n 1231!).
NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Períododestinaçao final referente ao mes de janeiro de 2U15

Resíduo
resíduos orgânicos

ambiental de resíduos C 111

-A

"ír<

Fábio Antòhii^o Ganbim
Engenhe^^ Químico
CREA-PR n" 78465/D
Nova Esp. Do Sud./ PR

"ROT TirÃO AMBIENTAL"

n i.s N.., ^ CEP,



CERTIFICADO

CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS

l.irFNCIAMLiNTOS

Ni M A

IJcençii do Ibsinia .
n"975215

FATMA
9; Hv iuvTv:

Licença dc Operaçflo de
colcla e li niisportc de SC

.ir8U5/2üiU

AP

Licença de Operaçflo.
n" 12315

di
■f
■  Licença de

Operaçflo de coleta e
transporte do RS n"

42U2/2ÜI l

MéS MM
Licença Ambiental de

Transportes
n"Ü00637

IMASUL

Licença de Operaçflo de
1 ranspurtc do MS

n" 146/2012.

Licença de Operaçflo de
liid. De triagem,

reciclagem de resíduos C-
1/C-2/C-3
11" 26558

Licença .Municipal
LO n" 379/2006

ÍAP
Licença de Operaçflo

Aterro de Resíduos classe
11.

N-28157

w^rador
Endereço
.Município/Estado
CNPJ

Transportador
Município/Estado
Licença de Operação

Destínaçào:
localizada na linha Sào
Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 1583, CENTRO
PLANALTO CEP: 85.750-000
76.460.526/0001-16

SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA
NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL N° 33013.

Aterro Sanitário da empresa Sabiá Ecológico Transportes de Lixo Ltda.
Luiz, s/n°. Zona Rural, sob licença de operação n° 12315.
NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Período DESTINAÇÃO FINAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014

Resíduo
RESÍDUOS ORGÂNICOS

" A EMPRESA CERTIFICADA ESTÁ NO PROGRAMA DE MONITORAMENTO
AMBIENTAL DE RESÍDUOS C III"

Fábio Ani^nho Ganbim
Fnecn^iru Quimico

CRCA-Vr n" 78465/0
Nova Fsp. Do Siid. ' PR

"SOLUÇÃO AMBIENTAL"
Avenida Iguaçu, 615 - Nova Esperança do Sudoeste/PR - Fone: (46)3546-1199 - CEP: 85635-000

sabiaecologicoórt hotmaiI.com
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CERTIFICADO

CERTIFICADO DE DESTINAÇÂO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS

LICENCIAMENTOS

M M A

Licença do Ibama
n'975215

FATMA
to noKmvrt

Licença de Operação de
coleta e transporte de SC

.n" 805/2010

Licença de Operação,
n"12315

dt.

Licença de
Operação de coleta e
transporte do RS n®

4202/2011

Licença Ambiental de

Transportes
n° 000637

IMASUL

Licença de Operação de
Transporte do MS

n® 146/2012.

iÍAP
Licença de Operação de

Ind. De triagem,
reciclagem de resíduos C-

I/C-2/C-3

n® 26558

Licença Municipal
LO n® 379/2006

i'ÍAP
Licença de Operação

Aterro de Resíduos classe

11.

N®28157

Gerador

Endereço
Município/Estado
CNPJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 1583, CENTRO
PLANALTO CEP: 85.750-000

76.460.526/0001-16

Transportador SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA
Município/Estado NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR
Licença de Operação AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL N° 33013.

Destinação: Aterro Sanitário da empresa Sabiá Ecológico Transportes de Lixo Ltda,
localizada na linha São Luiz, s/n°, Zona Rural, sob licença de operação n° 12315.
Município NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Período DESTINAÇAO FINAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014

Resíduo

resíduos ORGÂNICOS

" A EMPRESA CERTIFICADA ESTA NO PROGRAMA DE MONITORAMENTO

AMBIENTAL DE RESÍDUOS C III"

Fábio Antomphá Ganbim
Engenheiro Químico
CREA-pK° 78465/D
Nova Esp. Do Sud./ PR

"SOLUÇÃO AMBIENTAL"

AO NTT \ T

Avenida Iguaçu, 615 - Nova Esperança do Sudoeste/PR - Fone: (46)3546-1199 - CEP: 85635-000
sabiaecologico@hotmail.com



CERTIFICADO

CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS

LICENCIAMENTOS

M M A

Licença do Ibnma.
n"975215

FATMA
M VICUm\'\

Licença de Operação de
coleta c transporte dc SC

.n° 805/2010

}ÍAP
Licença dc Operação,

n'12315

Licença de
Operação de coleta e
transporte do RS n°

4202/2011

lAP
ÍSíSSpSSSs

Licença Ambiental de
Transportes
n° 000637

IMASUL

Licença dc Operação de
Transporte do MS

n" 146/2012.

jÍAP
Licença de Operação de

Ind. De triagem,
reciclagem de resíduos C-

1/C-2/C-3

n° 26558

Licença Municipal
LO n" 379/2006

ÍAP
Licença de Operação

Aterro de Resíduos classe

11.

N»28157

Gerador

Endereço
Município/Estado
CNPJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 1583, CENTRO
PLANALTO CEP: 85.750-000

76.460.526/0001-16

Transportador
Município/Estado

SABIA ECOLOGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR
Licença de Operação AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL N° 33013.

Destinaçào: Aterro Sanitário da empresa Sabiá Ecológico Transportes de Lixo Ltda,
localizada na linha Sào Luiz, s/n°, Zona Rural, sob licença de operação n° 12315.
Município NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Período DESTINAÇAO FINAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014

Resíduo

RESÍDUOS ORGÂNICOS

" A EMPRESA CERTIFICADA ESTA NO PROGRAMA DE MONITORAMENTO

AMBIENTAL DE RESÍDUOS C III"

Fábio AnK^nho Ganbim
Engenh^o Químico
CREA-PR n° 78465/D

Nova Esp. Do Sud./ PR TTi"

«SOLUÇÃO AMBIENTAL"

Avenida Iguaçu, 615 - Nova Esperança do Sudoeste/PR - Fone: (46)3546-1199 - CEP: 85635-000
sabíaecologico@hotmaíLcom
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CERTIFICADO

CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS

LICENClAMRNTnS

M M A

Licença do Ibama.
n'975215

FATMA
■Mi<U M «tnuami

Licença de Operação de
coleta e transporte de SC

.n" 805/2010

Licença de Operação,
n»12315

dt

Licença de
Operação de coieta e
transporte do RS n"

4202/2011

)ÍAP
Licença Ambiental de

Transportes
n"000637

ÍMASUL
Licença de Operação de

Transporte do MS
n" 146/2012.

Licença de Operação de
Ind. De triagem,

reciclagem de resíduos C-
I/C-2/C-3
n"26558

Licença Municipal
LO n° 379/2006

)ÍAP
Licença de Operação

Aterro de Resíduos classe
II.

N"28157

Gerador
Endereço
Município/Estado
CNPJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 1583, CENTRO
PLANALTO CEP: 85.750-000
76.460.526/0001-16

Transportador SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA
Município/Estado NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR
Licença de Operação AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL N° 33013.

Destinação: Aterro Sanitário da empresa Sabiá Ecológico Transportes de Lixo Ltda,
localizada na linha São Luiz, s/n°, Zona Rural, sob licença de operação n° 12315.
Município NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Período DESTINAÇAO FINAL l^FERENTE AO MES DE MAIO DE 2014

Resíduo
resíduos ORGÂNICOS

" A EMPRESA CERTIFICADA ESTA NO PROGRAMA DE MONITORAMENTO
AMBIENTAL DE RESÍDUOS C III"

Fábio Antopmho Ganbim
Engenl^o Químico

CREA-PR n" 78465/D
Nova Esp. Do Sud./ PR

"SOLUÇÃO AMBIENTAL"
Avenida Iguaçu, 615 - Nova Esperança do Sudoeste/PR - Fone: (46)3546-1199 - CEP: 85635-000

sabiaecoIogico@hotmail.com
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CERTIFICADO

CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS

LICENCIAMFNTOS

M M A

Licença do Ibama.
n"975215

FATMA
COvtoíbmvH

Licença de Operação de
coleta e transporte de SC

.n" 805/2010

Licença de Operação.
n° Í2315

di

Licença de
Operação de coleta e
transporte do RS n"

4202/2011

)ÍAP
Licença Ambiental de

Transportes
n'000637

Licença de Operação de
Transporte do MS

II® 146/2012.

iíAP
Licença de Operação de

Ind. De triagem,
reciclagem de resíduos C-

1/C-2/C-3

n"26558

Licença Municipal
LO n® 379/2006

lAP

Licença de Operação
Aterro de Resíduos classe

II.

N®28157

-Gerador PREFEÍTUT^Â MUNICIPAL DE PLANALTO
Endereço PRAÇA SÃO FR 4NCÍSCO DE ASSIS, 1583, CENTRO
Município/Estado PLANALTO CEP: 85.750-000
CNPJ 76.460.526/0001-16

Transportador SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA
Município/Estado NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR
Licença de Operação AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL N° 33013.

Destinação: Aterro Sanitário da empresa Sabiá Ecológico Transportes de Lixo Ltda,
localizada na linha São Luiz, s/n°. Zona Rural, sob licença de operação n° 12315.
Município NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Período DESTINAÇAO FINAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014

Resíduo

RESÍDUOS ORGÂNICOS

" A EMPRESA CERTIFICADA ESTÁ NO PROGRAMA DE MONITORAMENTO

AMBIENTAL DE RESÍDUOS C III"

Ç- \ p "í "

Fábio AntOTÍnho Ganbim

Engenl]^o Químico
CREA-i¥ n° 78465/D
Nova Esp. Do Sud./ PR

"SOLUÇÃO AMBIENTAL"
Avenida Iguaçu, 615 - Nova Esperança do Sudoeste/PR - Fone: (46)3546-1199 - CEP: 85635-000

sabiaecoIogico@hotmail.com
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CERTIFICADO

CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS

LlCKNCrAMI-NTOS

M M A

Licença do Ibama.
n"975215

FATMA

Licença de Operação de
coleta e (raasporte de SC

.n* 805/2010

iÍAP
Licença de Operação,

n'12315

Licença de
Operação de coleta e
transporte do RS n"

4202/2011

Licença Ambiental de

Transportes
n* 000637

IMASUL

Licença de Operação de
Transporte do MS

n° Í46/20Í2.

ÍÍAP
Licença de Operação de

Ind. De triagem,
reciclagem de resíduos C-

1/C-2/C-3

n" 26558

Licença Municipal
LO n' 379/2006

)ÍAP
sisasrssfe

Licença de Operação
Aterro de Resíduos classe

II.

28157

Gerador

Endereço
Munícfpío/Estado
CNPJ

Transportador
Município/Estado

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

PRAÇA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 1583, CENTRO
PLANALTO CEP: 85.750-000

76.460.526/0001-16

SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA
NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR

Licença de Operação AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL 33013.

Destinaçâo: Aterro Sanitário da empresa Sabiá Ecológico Transportes de Lixo Ltda,
localizada na linha São Luiz, s/n°. Zona Rural, sob licença de operação n° 12315.
Município NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Período DESTINAÇAO FINAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014

Resíduo

RESÍDUOS ORGÂNICOS

« A EMPRESA CERTIFICADA ESTA NO PROGRAMA DE MONITORAMENTO

AMBIENTAL DE RESÍDUOS C III"

Fábio Antohj^o Ganbim
Engenhew) Químico
CREA-PR n" 78465/D

Nova Esp. Do Sud./ PR

"SOLUÇÃO AMBIENTAL"

Avenida Iguaçu, 615 - Nova Esperança do Sudoeste/PR - Fone: (46)3546-1199 - CEP: 85635-000
sabiaeco!ogíco@hotmaíl.com



CERTIFICADO

CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS

LICENCIAMENTOS

M M A

Licença do Ibama.
n*975215

FATMA

Licença de Operação de
coleta e traiuporte de SC

.n* 805/2010

ÍAP
Licença de Operação.

n"12315

J
Licença de

Operação de coleta c
transporte do RS n°

4202/2011

Licença Ambientai de
Transportes
n* 000637

IMASUL

Licença de Operação de
Transporte do MS

n" 146/2012.

)ÍAP
■í issi:

Licença de Operação de
Ind. De triagem,

recictagcm de resíduos C-
Í/C-2/C-3
n* 26558

Licença Municipal
LO n' 379/2006

fÍAP
Licença de Operação

Aterro de Resíduos ciasse
II.

N"28157

Gerador
Endereço
Município/Estado
CNPJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
PRAÇA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 1583, CENTRO
PLANALTO CEP: 85.750-000
76.460.526/0001-16

Transportador SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA
Município/Estado NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR
Licença de Operação AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL N^ 33013.

Destinação: Aterro Sanitário da empresa Sabiá Ecológico Transportes de Lixo Ltda,
localizada na linha São Luiz, s/n°. Zona Rural, sob licença de operação 12315.
Município NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Período DESTINAÇAO FDÍAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013

Resíduo
resíduos ORGÂNICOS

" A EMPRESA CERTIFICADA ESTA NO PROGRAMA DE MONITORAMENTO

AMBIENTAL DE RESÍDUOS C III"

Fábio Aniolulíno Ganbim
Engenhei^ Químico

CREA-PR n" 78465/D
Nova Esp. Do Sud./ PR

"SOLUÇÃO AMBIENTAL"
Avenida Iguaçu, 615 - Nova Esperança do Sudoeste/PR - Fone: (46)3546-1199 - CEP: 85635-000

sabiaecologico^hotmaíl.com
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município de planalto
CNFIN"" 76.460,526/0001-16

Praça São Francisco deAssis^ 1583 - CEP: 85.750-000

e-mait planalto@rline,com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

Planalto-Pr., 27 de novembro de 2013

DE: Antonio Renato SangaUi - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
DE: Edemir Périco - Secretaria de Saúde

PARA: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente
autorização objetivando a contratação de empresa especializada visando a prestação
de serviços de coleta, transporte e destinação final do lixo orgânico produzido no

Item Nome do produto Quant. Unid. Preço

unitário

Preço

total

01 Prestação de serviços de coleta,

transporte e destinação final do lixo
orgânico produzido no Perímetro
Urbano do Município de Planalto, nos
locais e nos dias indicados no mapa
descritivo em anexo.

24 MÊS 34.000,00 816.000,00

TOTAL 816.000,00

O custo total estimado do objeto, importa no valor
aproximado de R$ 816.000,00 (oitocentos e dezesseis mil reais).

Cordialmente,

ANTONIO RENATO SANGALLI

Secretário de Objas-e^erviços Urbanos

»ERICO

^^ecretano ae Saúde
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município de planalto
CNPJN" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

Planalto-Pr., 28 de novembro de 2013

DE: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Preliminarmente para à autorização solicitada para
contratação de empresa especializada visando a prestação de serviços de coleta,
transporte e destinaçâo final do lixo orgânico produzido no Perímetio Urbano do
Município de Planalto, encaminhamos:

PARA:

PARA:

Secretaria de Finanças;
à fins de indicação de recursos de ordem orçamentária
para fazer frente à despesa;

Departamento de Materiais e Compras;
à  fins de elaboração da minuta do instrumento
convocatório da licitação/contrato;

PARA: Departamento Jurídico;
à fins de análise e indicação da modalidade a ser adotada.

Cordialmente,

MARLÒN'FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal.



município de PLANALTÕ
CNPJN° 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mai l: p lana Ito @rline. com. br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

Planalto-Pr., 29 de novembro de 2013

DE:

PARA:

Secretaria de Finanças

Prefeito Municipal

W Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação para a contratação de empresa especializada
visando a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final do lixo
orgânico produzido no Perímetro Urbano do Município de Planalto, expedido por
Vossa Excelência na data de 28/11/2013, informamos a existência de previsão de
recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes da
solicitação supra, sendo que o pagamento será efetuado através das Dotações
Orçamentárias:

DOTAÇOES

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso
500 05.116.15.452.1501-2020 0.1.00.0000000

510 05.116.15.452.1501-2020 0.1.00.0000511

Cordialmente,

ENSON ELEMAR SCHABO

Secretário de Finanças



^ tâ-u i«M

PARECER:

município de planalto
CNFIN"" 76A60.526/0001~16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-maih planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

Planalto-Pr., 02 de dezembro de 2013

DE: Assessoria Jurídica

PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

s.

A apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente a contratação de empresa especializada visando a prestação
de serviços de coleta, transporte e destinação final do lixo orgânico produzido no
Perímetro Urbano do Município de Planalto.

De acordo com a informação contida no ofício, de
27/11/2013, da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos/Secretaria de Saúde e
pesquisa de preços feita pelo Departamento de Compras, o preço máximo do objeto
importa em R$ 816.000,00 (oitocentos e dezesseis mil reais).

A Secretaria de Finanças informa a existência de previsão
de recursos de ordem orçamentária para fazer face às obrigações decorrentes da
contratação, esclarecendo que o pagamento será efetuado através das Dotações
Orçamentáilas:

DOTAÇOES

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

500 05.116.15.452.1501-2020 0.1.00.0000000

510 05.116.15.452.1501-2020 0.1.00.0000511

A Licitação dar-se-á sob a modalidade TOMADA DE

PREÇOS, pelo critério de julgamento de
Federal n.° 8.666/93 e suas
demais disposições legais.

C 1
PREÇO G

2 V2006 de 14 de dezè

o Pa ecer.

PATRIQUE

,, regida pela Lei
ro de 2006, e
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município de planalto
CNPJN° 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-maiU planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Planalto-Pr., 03 de dezembro de 2013

DE:

PARA:

Marlon Fernando Kuhn

Comissão de Licitações

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo,
Autorizo a Licitação sob a Modalidade TOMADA DE PREÇOS, pelo critério de
julgamento de MENOR PREÇO GLOBAL, que tem por objeto a contratação de
empresa especializada visando a prestação de serviços de coleta, transporte e
destinação final do lixo orgânico produzido no Perímetro Urbano do Município de
Planalto, nos termos da Lei Federal n." 8.666/93 e suas alterações, LC 123/2006 de 14
de dezembro de 2006, e demais disposições legais.

A Comissão de Licitação nomeada pela Portaria 001/2013.

Encaminhe-se ao Departamento de Compras e Licitações para as
providências necessárias.

MARLOIN FERNANDO KUHN

Prc feito Municipal
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município de PLANALTO
CNPJN'' 76A60.526/Q00T16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85,750-000
e-ntail: planalto@rline.com.hr

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO - PARANÁ

PARECER:

Planalto-Pr., 04 de dezembro de 2013

DE: Assessoria Jurídica

PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

À apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente a conti-atação de empresa especializada visando a prestação
de serviços de coleta, ti'ansporte e destinação final do lixo orgânico produzido no
Perímetro Urbano do Município de Planalto.

As minutas do Edital de Licitação Convite e do Contrato Admmisti'ativo
anexos ao Processo Administrativo encontram-se em consonância com o regido pela
Lei n*^ 8.666, de 21 de junho de 1993, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e
demais legislação aplicável.

É o Parece

DREY

OAB/PR140.209



município de planalto
CNPJN" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-mail; planalto@rline.com.hr

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO - PARANÁ

TOMADA DE PREÇOS N" 011/2013

1 - PREÂMBULO

1.1-0 município de planalto, estado do PARANÁ, por intermédio da
Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria n° 001/2013, de
03/01/2013, de conformidade com o disposto na Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislação aplicável, torna
público a realização de procedimento de licitação, na modalidade TOMADA DE
PREÇOS, sob n® 011/2013, do tipo MENOR PREÇO, na data de 23/12/2013, às
14:00 horas, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação,
localizada na Praça São Francisco de Assis. n° 1583, Centro, na Cidade de Planalto,
no Estado do Paraná, tendo como objeto a contratação de empresa especializada
visando a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final do lixo
orgânico produzido no Perímetro Urbano do Município de Planalto.

1.2 - O recebimento dos Envelopes I, contendo a documentação de Habilitação, e
dos Envelopes li, contendo a Proposta de Preço dos interessados, dar-se-á até às
14:00 horas da data de 23/12/2013, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente
de Licitação, localizada á Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, na Cidade de
Planalto, no Estado do Paraná.

1.3 - A abertura dos Envelopes I, contendo a documentação de Habilitação, dar-se-á
no endereço indicado no item 1.1, deste Edital, a partir das 14:00 horas do dia
23/12/2013. Havendo a concordância formalmente expressa de todos os
proponentes em renunciar à interposição de recurso da fase de habilitação,
proceder-se-á, na mesma ocasião, a abertura dos Envelopes 11, contendo a Proposta
de Preço dos licitaníes habilitados.

2 - DO OBJETO

2.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada
visando a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação finai do lixo
orgânico produzido no Perímetro Urbano do Município de Planalto.
2.2- O recolhimento de resíduos domésticos orgânicos domiciliares se fará nos
locais e nos dias indicados no mapa descritivo em anexo.
LOTE: 1 - Único i

Objeto

1  Prestação de serviços de coleta,
transporte e destinação final do lixo
orgânico produzido no Perímetro

Quant. Unid. Preço Preço
máximo máximo

■  I unitário total
24 MÊS 34.000,00 816,000,00



município de planalto
CAÍP/N° 76.460.52^0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-maih planalto@rline.com.hr

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PAPANÁ

w

Urbano do Município de Planalto, nos
locais e nos dias indicados no mapa
descritivo em anexo.

TOTAL 816.000,00

3 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados
recursos próprios do Município de Planalto. Provenientes das seguintes DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS:

DOTAÇÕES
Conta da déspesal ̂ Funcionai programatrea ■ Destinaçao de recurso i

500 05.116.15.452.1501-2020 0.1.00.0000000

510 05.116.15.452.1501-2020 0.1.00.0000511

4 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1 - Poderão participar desta licitação quaisquer empresas interessadas, as quais
deverão possuir ramo de atividade em consonância com o objeto da proposta e
apresentando devidamente a documentação para habilitação.
4.2 - Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam
cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei n° 8.666/93.
4.3- É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação:

a) pessoa física;
b) empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio;
c) empresa que estiver sob falência, concurso de credores, dissolução,

liquidação;
d) empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a

Administração Pública. Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal;
e) empresas em consórcio e a representação de mais de uma empresa pelo

mesmo representante;
f) Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito anos

efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados com idade
inferior a 16 (dezesseis) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Conforme Observância ao Disposto do
Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federai.
4.4 - Os licitantes devem visitar o local, para verificação das condições e dimensão
do local da execução dos serviços.
4.5 - As visitas deverão ser agendadas diretamente no Departamento de
Engenharia, desta Prefeitura Municipal de Planalto, ou pelo telefone Oxx 46 3555-
1331.

4.6 - As visitas poderão ser realizadas até 48 (quarenta e oito) horas antes da
apresentação das propostas.
4.7 - O Departamento de Engenharia emitirá ATESTADO DE VISITA, que deverá
ser anexado ao Envelope "1" do presente Editai, em conjunto com demais
documentos de habilitação.
4.8 - As empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverão apresentar declaração
de enquadramento em regime de tributação para fazer valer o direito de
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município de planalto
CNPIN'' 76.460.52€/0001'16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85,750-000
e-mail: planalto@rline,com.hr

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO - PARANÁ

prioridade, conforme modelo constante no anexo V.

5 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES "I" e "11" E DA CARTA
DE CREDENCIAMENTO.

5.1 - Os Envelopes I e 11, contendo respectivamente a documentação referente à
habilitação e à proposta de preço, deverão ser entregues na data, horário e local
indicados no preâmbulo deste Edital, devidamente fechados, constando das faces
os seguintes dizeres:

a) TOMADA DE PREÇOS N° 011/2013
ENVELOPE I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE:

b) TOMADA DE PREÇOS N° 011/2013
ENVELOPE II - PROPOSTA DE PREÇO
PROPONENTE:

5.2 — A Comissão Permanente de Licitação não acolherá documentação ou
propostas apresentadas em desacordo com o horário, data e local especificados
neste Edital.

5.3 — Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o
procedimento de licitação, deverá formalizar uma Carta de Credenciamento,
conforme modelo constante no Anexo II deste Edital, que deverá ser entregue à
Comissão Permanente de Licitação no momento da abertura dos envelopes.

6 - DA HABILITAÇÃO
6.1- As empresas deverão apresentar no ENVELOPE I, os seguintes documentos
originais ou cópia autenticada em cartório público, que deverão estar dentro dos
respectivos prazos de validade, os quais serão examinados pela Comissão
Permanente de Licitação:

1) Prova de regularidade, perante o Instituto Nacional de Seguro Social -
INSS;

2) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS);
3) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais,
expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do
proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;
4) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante
apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria
de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou outra
equivalente, na forma de lei;
5) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante
apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria
de Municipal da Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou outra
equivalente, na forma de lei;
6) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante
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apresentação de Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas:
7) Ato constitutivo, estatuto ou contrato sócia! e última alteração;
8) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
09) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da
sede do licitante nos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da
apresentação da proposta;
10) Certidão de registro da proponente no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA, dentro de seu prazo de validade. As
proponentes que forem sediadas em outra jurisdição e, consequentemente,
inscritos no CREA de origem, deverão apresentar, obrigatoriamente, visto
junto ao CREA do Estado do Paraná, por força do disposto na Lei n° 5.194 de
24 de dezembro de 1996, em consonância com a Resolução n° 265 de 15 de
dezembro de 1979, do CONFEA;
11) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação, em nome da empresa, através da apresentação de atestado(s)
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado;
12) Prova de registro do responsável técnico da empresa no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA;
13) Comprovação de aptidão de ter executado os serviços licitados, mediante
apresentação da Certidão de Acervo Técnico - CAT expedido pelo CREA, em
nome do Responsável Técnico indicado para a execução dos serviços;
14) Declaração de responsabilidade técnica, atestando o Responsável pela
execução do objeto da licitação (anexo VII);
15) Relação e declaração de disponibilidade dos equipamentos necessários a
execução do objeto da presente licitação, atendendo as exigências do Edital
(Anexo VIII);
16) Prova de que a proponente possui PPRA
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, os quais devem estar em
plena validade não sendo aceito declaração;
17) Declaração do Município onde está localizado o aterro sanitário,
autorizando entrada de resíduos de outros municípios;
18) Cópia do documento de propriedade ou posse do imóvel onde será
realizada a destinação finai do lixo;
19) Cópia da CTPS ou contrato de trabalho dos empregados/funcionários
necessários para a realização da integralidade dos serviços deste editai;
20) Cópia de documento que comprovem a propriedade ou posse dos
veículos, caminhões e equipamentos necessários para a realização da
integralidade dos serviços deste edital;
21) Extrato de Débito do(s) Veículo(s), emitido pelo Departamento de Transito
-DETRAN;
22) Cópia da Carteira Nacional de Habilitação dos motoristas;
23) Cópia da Licença Operacional do Aterro Sanitário, expedida pelo lAP;
24) Atestado de Visita expedido pela Administração Municipal, declarando
que o Responsável Técnico da proponente, visitou o local dos serviços, tomou
conhecimento das características do mesmo e de estar ciente da estrutura

material e humana necessária à sua execução, expedido até 48 (quarenta e
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oito) horas anterior ao da abertura da licitação;
25) Declaração de Idoneidade, conforme o modelo do Anexo NI deste Edital,
assinada pelo representante legal da licitante;
26) Declaração de Observância ao Disposto do inciso XXXIII do Artigo 7° da
Constituição Federal, conforme o modelo do Anexo IV deste Edital, assinada
pelo representante iegal da licitante;
27) Quando os resíduos forem transportados para fora do Estado do Paraná
a proponente deverá apresentar declaração expressa do Órgão Ambientai
competente do Estado receptor, na qual conste sobre a aceitação do
recebimento dos resíduos do licitante, conforme artigo 3°, inciso II, da Lei do
Estado do Paraná n° 12.493/1999 de 22/01/99.

7 - DA PROPOSTA

7.1- A proposta de preços - envelope II, devidamente assinada pelo proponente ou
seu representante legal, deverá ser redigida em português, datilografada ou digitada,
de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que envolverem
valores, quantidades e prazos, com indicação do número deste Edital. Deverá ser
elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e seus anexos,
discriminando-se minuciosamente o objeto cotado, conforme descrito no Anexo 1 do
presente Edital, facilitando assim o julgamento. Não deverá ser cotado objeto que
não atendam às especificações mínimas prevista no Anexo I, sob pena de
desclassificação.

a) O preço deverá incluir todas as despesas necessárias para a execução do
objeto da presente licitação.

b) O prazo de validade da proposta mínima de 60 (sessenta) dias, que será
contado a partir da data da entrega da proposta. Na contagem do prazo
excluir-se-á o dia de Início e Incluir-se-á o dia do vencimento.

7.2 - O preço do objeto do presente certame, deverá respeitar o preço máximo
fixado no item 12 (do valor) deste Editai.

8 - DO PROCEDIMENTO

8.1- Após o horário fixado para a entrega dos envelopes, nenhum outro, sob nenhum
pretexto, será recebido.
8.2- Serão abertos os envelopes I, contendo a documentação relativa à habilitação
dos proponentes e procedida a sua apreciação.
8.3- Os envelopes II, contendo proposta de preços, serão devolvidos fechados aos
proponentes inabilitados.
8.4- Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no
item 7 (da proposta) deste editai, promovendo-se a desclassificação das propostas
desconfor.mes ou Incompatíveis.
8.5- Julgamento e classificação das propostas de acordo com o estabelecido no item
9 (do critério de julgamento) deste edital.
8.6 - Os licitantes logo após a abertura dos Envelopes "2" contendo a proposta
de preço, serão classificados com os valores oferecidos, e nesta oportunidade
os LICITANTES que se apresentaram como beneficiários da LC 123/2006, tem a
oportunidade de cotejar seus preços com os demais licitantes não
beneficiários da mesma lei, para reformularem suas ofertas para a situação de
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menor preço, e, assim, ser classificado em primeiro lugar.
8.7 - Os beneficiários da Lei 123/2006, caso sua proposta se situe no intervalo
até 10% (dez por cento) de menor preço de ticitante não beneficiário da mesma
LC 123/2006, podem reformular no ato a sua proposta de preço para outro de
menor valor caracterizando desempate legal. O empate do valor da proposta já
decide a classificação a favor da empresa beneficiária da LC 123/2006.

9- DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
9.1- Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serão
classificadas as propostas pela ordem crescente dos preços apresentados,
considerando-se vencedor o proponente que apresentar o MENOR PREÇO,
respeitando o critério de aceitabilidade dos preços, fixados no item 12 (do valor)
deste edital.
9.2- Será desclassificada a proposta de preços que ultrapassar o valor máximo
estipulado no item 12 (do valor) deste edital.
9.3- Não serão consideradas vantagens não previstas neste ato convocatório ou
qualquer oferta sobre propostas de outros concorrentes.
9.4 - Havendo empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por
sua situação jurídica de empresa beneficiária da LC 123/2006, diversa das
demais e por sorteio, caso forem da mesma categoria jurídica e fiscal, no
mesmo ato público de abertura das propostas no qual os proponentes devem
estar presentes.
9.5 - Os classificados com o menor preço, ou o classificado que se enquadre
na condição de beneficiário da LC 123/2006.

10- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO
10.1- A Contratada deverá iniciar a execução dos serviços a partir da data fixada
para início na respectiva Ordem de Serviços, emitida pela Secretaria de Obras e
Serviços Urbanos, deste Município de Planalto:
10.2- A empresa vencedora se compromete em executar os trabalhos com no
mínimo 01 (um) caminhão com PBT mínimo de 10 toneladas, mínimo de 200 CV de
potência e data de fabricação igual ou superior a 2003 e compactador com
capacidade mínima de carga de 15 m^. carregamento traseiro, possuidor de caixa de
captação de chorume, cujo ano de fabricação não seja superior a 10 (dez) anos;
10.3- A empresa vencedora se compromete em executar os trabalhos com no
mínimo um efetivo de 06 (seis) funcionários devidamente identificados, divididos em
02 (dois) motoristas e 04 (quatro) garis, na forma de rodízio, para o cumprimento do
roteiro previamente formalizado, nos dias e prazos pré-estabelecidos, devendo
cumprir todas as determinações legais para a execução dos serviços, com o uso
equipamentos de proteção individual como: máscara, luva, botina, uniforme. 8
equipamentos devidamente adequados aos serviços;
10.4- A empresa vencedora da licitação ficará obrigada a divulgar, através de
"slogans", símbolos, logotipos, ou imagens, o nome da Administração Municipal,
identificar o Município de Planalto, em seus veículos, equipamentos, ferramentas,
formulários, uniformes, crachás, enfim, em toda sua estrutura material, da maneira
que será determinada pela Administração;
10.5- Nenhum serviço fora do contratado poderá ser realizado ou transferido à
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terceiros, sem prévia autorização do Município. No caso de sub-empreitadas, a
empresa vencedora deverá soüoitar formalmente autorização do Poder Executivo
para efetivá-las:
10.6- A empresa vencedora da licitação deverá possuir estrutura material e humana
suficiente para a correta execução do serviço, como: Responsável Técnico, pessoal
treinado, veículos, máquinas e equipamentos, etc. de acordo com a necessidade
contratada;
10.7- A Contratada deverá atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais decorrentes;
10.8- A contratada deverá manter durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
10.9- Caberá a Contratada apresentar sempre que solicitado, durante a execução do
Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto
às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas
previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
10.10- O contrato a ser firmado, na forma da minuta anexa a este Editai, terá a
vigência até 31 de dezembro de 2015, podendo ser prorrogado de acordo com a lei
8.666/93, desde que haja interesse da Administração.

11 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
11.1 - Homologado e adjudicado o objeto da presente licitação, a Prefeitura
Municipal de Planalto convocará o adjudicatário para assinar o termo de contrato em
até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no art. 81, da Lei n° 8.666/93.
11.2 - A Prefeitura Municipal de Planalto, quando o convocado não assinar o
contrato no prazo e condições estabelecidos neste Edital, poderá convocar os
proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-io em igual prazo
e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos
preços, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81,
da Lei n° 8.666/93.

12- DO VALOR

12.1- O valor máximo correspondente a execução dos serviços, será de R$
34.000,00 (trinta e quatro mil reais) mensal, totalizando a importância de R$
816.000,00 (oltocentos e dezesseis mil reais).

13- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1- À CONTRATADA serão aplicadas muitas pela CONTRATANTE a serem
apuradas na forma a saber: pela inexecução total ou parcial do contrato ou
instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e legislação pertinentes
à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato, o Município de
Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa contratada as
sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93, sendo que em caso de muita esta
corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.
13.2- Pelo retardamento da execução do contrato, quando não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar no fornecimento do objeto adquirido, comportar-se de modo
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inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito prévio
da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a
administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o
Município de Planalto.

14- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
14.1- Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias subsequente a
execução mensal dos serviços, mediante apresentação da respectiva nota fiscal.

15- DOS ANEXOS DO EDITAL

15.1- Compõem esta Convocação Geral, além das condições especificas,
constantes do corpo do instrumento, os seguintes documentos:

a) Anexo I - Modelo de Proposta;
b) Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento;
c) Anexo íll - Modelo de Declaração de Idoneidade;
d) Anexo IV - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do Inciso

XXXIIi do Artigo 7° da Constituição Federal;
e) Anexo V- Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP;
f) Anexo V! - Modelo de Termo de Renúncia;
g) Anexo Vil - Declaração de Responsabilidade Técnica
h) Anexo VI11 - Relação e Declaração de Disponibilidade dos Equipamentos

Necessários a Execução do Objeto;
i) Anexo IX - Mapa Descritivo
j) Minuta de Contrato.

16- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1- O Prefeito Municipal poderá até a data da celebração do contrato ou
homologação, desclassificar por despacho fundamentado a Empresa vencedora, se
houver prova de qualquer fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento
da licitação que desabone a sua idoneidade, capacidade técnica, administrativa e
financeira, sem que caiba à empresa vencedora nenhuma indenização ou
ressarcimento.

16.2 - Reserva-se ao Prefeito Municipal o direito de revogar ou anular a presente
licitação em seu todo ou parcialmente, sem que assista aos licitantes o direito ds
reembolso desde que haja razões de conveniência administrativa ou interesse
público.
16.3 - Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação deste Edital, serão
atendidos pelo Departamento de Licitações em horário de expediente.

Planalto-Pr., 05 de dezembro de 2013

MARLOÍ^ERNANDO KUHN
PrOTeito Municipal
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TOMADA DE PREÇOS N° 011/2013

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

FONE:_

EST.

Credenciamos o(a) Sr. (a).

portador(a) da cédula de identidade sob n°

e CPF sob n''

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de TOMADA DE

PREÇOS N" 011/2013, instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade

de representante legal da empresa, com poderes para representar a empresa,

elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas, interpor de recurso e

praticar todos os demais atos que se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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TOMADA DE PREÇOS N° 011/2013

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:.

MUNICÍPIO: EST.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de TOMADA DE

PREÇOS N'* 011/2013, instaurado pelo Município de Planalto, que não

fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público,

em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO
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TOMADA DE PREÇOS N° 011/2013

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO
DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

PROPONENTE:

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:.

MUNICÍPIO: EST.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de TOMADA DE PREÇOS N® 011/2013, por seu representante,

declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de

junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6° do

artigo 27 da Lei n° 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em

situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere á

observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição

Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO



-lUSViT"

município de planalto
CNPJN'' 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mait planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

TOMADA DE PREÇOS 011/2013

ANEXO V - Declaração de enquadramento em regime de
tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte
(na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP)

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

FONE:_

EST.

O representante legal da empresa.

,  na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS N°
011/2013, instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins
de direito que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de
pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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TOMADA DE PREÇOS N° 011/2013

ANEXO VI - TERMO DE RENUNCIA

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ

ENDEREÇO,

MUNICÍPIO:

FONE:

EST.

O representante legal da empresa.

,  na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS N°
011/2013, instaurado pelo Município de Planalto, declara na forma e sob as
penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a
empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão
de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, renunciando, assim,
expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao prazo
respectivo, e concordando, em conseqüência, com o curso do procedimento
licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos
proponentes habilitados.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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TOMADA DE PREÇOS N° 011/2013

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

.FONE:_

EST.

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que

o responsável técnico referente a execução dos serviços, caso venhamos a

vencer a referida licitação é:

NOME ESPECIALIDADE CREA N® ASSINATURA

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ís) acima
relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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TOMADA DE PREÇOS N® 011/2013

ANEXO VIII - RELAÇÃO E DECLARAÇÃO DE
DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS NECESSÃRIOS A
EXECUÇÃO DO OBJETO.

RAZÃO SOCIAL;

CNPJ

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

FONE:_

EST.

O representante legal da empresa.

,  na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS N°
011/2013, instaurado pelo Município de Planalto, declara na forma e sob as
penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que possui as
instalações, veículos, equipamentos e equipe de pessoal necessários para a
realização da integridade dos serviços deste edital, conforme abaixo segue:

PROPRIEDADE:

Nome do Proprietário

Endereço:

Lote:

Gleba:

Matricula:

Município:.

Área:

Estado:

VEÍCULOS:

QUANT. DESCRIÇÃO MARCA/MOD. CAP.TON. ANO FAB.

EQUIPAMENTOS;

QUANT. DESCRIÇÃO/CAPACIDADE MARCA MODELO ANO FAB.



PESSOAL:

NOMEFUNCÃO/CARGORGCPF

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data /.

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PLANALTO - PARANÁ

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 011/2013

EMPRESA:.

CNPJN°

INSCRIÇÃO ESTADUAL N°

ENDEREÇO:

CIDADE: ESTADO:

declara o recebimento do edital TOMADA DE PREÇOS N"" 011/2013 e
anexos I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX e Minuta de Contrato, pertinente a
contratação de empresa especializada visando a prestação de serviços de
coleta, transporte e destinação final do lixo orgânico produzido no
Perímetro Urbano do Município de Planalto.

Planalto-Pr. de de

NOME:.

RG N°

ASSINATURA:
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PLANALTO - PARANÁ

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° ...../2013
TOMADA DE PREÇOS N° ,...y2013

Conti-ato de administrativo de prestação de serviços que entre si fazem
o Município de Planalto e a empresa na forma abaixo.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n^ 1583, inscrito no CNPJ n''
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,
senhor MARLON FERNANDO KUHN, em pleno exercício de seu mandato e
funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto,
Estado do Paianá, portador da Cédula de Identidade RG n" 3.031.944-3 e do CPF/MF
sob n" 643.844.469-34.

CONTRATADA: , devidamente
inscrita no CNPJ sob n." com sede à

/  N" na Cidade de

/ neste ato representado pelo Admmistrador(a) o Sr.(a).
,  brasileiro(a), comerciante, portador(a) do RG n."
,  e do CPF sob n." residente e

domiciliado(a), na Cidade de
CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
O presente conti"ato tem por objeto a contratação de empresa

especializada visando a prestação de sei*viços de coleta, transporte e destinaçào final
do lixo orgânico produzido no Perímeti'o Urbano do Município de Planalto.

Item Objeto Quant. Unidade Preço

imitário

Preço

total

1 Prestação de serviços de coleta,
transporte e destinação final do
lixo orgânico produzido no
Perímetro Urbano do Município de
Planalto, nos locais e nos dias

indicados no mapa descritivo em
anexo.

24 MÊS

TOTAL

Parágrafo Único - Integram e completam o presente Termo Contratual,
para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
condições expressas no edital TOMADA DE PREÇOS N" /2013, juntamente com
seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
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DO VALOR

Pela prestação dos serviços ora contratado, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor mensal de R$ ( ), totalizando o valor
total de R$ ( ), daqui a diante denominado VALOR
CONTRATUAL.

CLÁUSULA TERCEIRA

DO PROFISSIONAL

Parágrafo Primeiro - A supervisão e responsabilidade pelos serviços
prestados, objeto do presente contrato ficará a cargo dos Profissionais Técnicos
devidamente designados pela empresa contratada,

Parágrafo Segundo - Para a execução dos serviços ora contratados, a
empresa disponibilizará um efetivo mínimo um efetivo de 06 (seis) funcionários
devidamente identificados, divididos em 02 (dois) motoristas e 04 (quatro) garis.

CLÁUSULA QUARTA
DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados em até 15 dias

subseqüente a execução mensal dos serviços, mediante apresentação da respectiva
nota fiscal.

Parágrafo Segundo - Os pagamentos decorrentes da execução do
objeto correrão por conta dos recursos da Prefeitura Municipal de Planalto

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

500 05.116.15.452.1501-2020 0.1.00.0000000

510 05.116.15.452.1501-2020 0.1.00.0000511

CLAUSULA QUINTA
DOS PRAZOS

O prazo para a execução do objeto da presente licitação será de 24
(vinte e quatro) meses, com inicio em janeiro de 2014 e término previsto para
dezembro de 2015, podendo ser prorrogado, a critério da Administração nas
condições previstas em lei.

CLÁUSULA SEXTA
DOS TERMOS ADITIVOS

Serão incorporados a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS,
qualquer modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência, decorrente
das obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações nas especificações
quantitativas e qualitativas ou prazos dos sei-viços prestados a CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber
o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o
valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento ajustado;
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b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução
do Contrato;

c) Fiscalizar e acompanhar os seiviços, através de funcionário
devidamente designado pela Secretaria de Obras e Serviços
Urbanos, deste Município de Planalto.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar a execução dos serviços na forma ajustada;
b) Respeitar as disposições legais e regulamentares, bem como facilitar

por todos os meios, a fiscalização da execução dos sei-viços pela
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, deste Município de Planalto;

c) Efetuar o recolhimento dos resíduos domésticos orgânicos
domiciliares nos locais e nos dias indicados no mapa descritivo em
anexo;

d) Executar os trabalhos com no mínimo 01 (imi) cammhão com PBT
mínimo de 10 toneladas, mínimo de 200 CV de potência e data de
fabricação igual ou superior a 2003e compactador com capacidade
mínima de carga de 15 carregamento traseiro, possuidor de caixa
de captação de chorume, cujo ano de fabricação não seja superior a
10 (dez) anos;

e) Executar os trabalhos com no mínimo um efetivo de 06 (seis)
funcionários devidamente identificados, divididos em 02 (dois)
motoristas e 04 (quatro) garis, na forma de rodízio, para o
cumprimento do roteiro previamente formalizado, nos dias e prazos
pré-estabelecidos, devendo cumprir todas as determinações legais
para a execução dos serviços, com o uso equipamentos de proteção
individual como: máscara, luva, botina, uniforme, e equipamentos
devidamente adequados aos serviços;

f) No caso de necessidade de manutenção ou reparos, apresentar
veículo substituto nas mesmas condições previstas e imediata
comunicação por escrito a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos,
deste Município de Planalto;

g) O veículo somente poderá ser dirigido por motorista legalntente
habilitado e devidamente cadastrado na Secretaria de Obras e

Serviços Urbanos, deste Município de Planalto;
h) Manter o veículo em boas condições de tráfego e em perfeitas

condições de funcionamento, conservação, limpeza e segurança;
i) Divulgar, através de "slogans", símbolos, logotipos, ou imagens, o

nome da Administração Municipal, identificar o Município de
Planalto, em seus veículos, equipamentos, ferramentas, formulários,
uniformes, crachás, enfim, em toda sua estrutura material, da
maneira que será determinada pela Administração;

j) Nenhum serviço fora do contratado poderá ser realizado ou
transferido à terceiros, sem prévia autorização do Município. No
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caso de sub-empreitadas, a empresa vencedora deverá solicitar
formalmente autorização do Poder Executivo para efetivá-las;

k) Deverá possuir estrutura material e humana suficiente para a correta
execução do serviço, como; Responsável Técnico, pessoal treinado,
veículos, máquinas e equipamentos, etc. de acordo com a
necessidade contratada;

1) Caso Ocorra a substituição. Deslocamento ou Remanejamento de
funcionário(s) previamente designado(s), a empresa ora contratada
devera formalizar por escrito, apresentando documentos que se
façam necessários;

m) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais decorrentes;

n) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibiÜdade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na Hcitação;

o) Caberá a Contratada apresentai' sempre que solicitado, durante a
execução do Contiato, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
tributários, fiscais e comerciais;

p) Responsabihzar-se pela perfeita execução dos serviços, bem como a
substituir ou complementar serviços em desacordo, devendo
obedecer rigorosamente as determinações descritas na ordem de
serviços, emitida pela Secretaria de Obras e Serviços
Urbanos/Secretaria de Saúde/Vigilância Sanitária, deste Município
de Planalto.

CLÁUSULA OITAVA

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro - À CONTRATADA serão aplicadas multas pela
CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber: pela inexecução total ou
parcial do contrato ou instrimiento equivalente e pelo descumprimento das normas e
legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do
conti*ato, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, apHcar à
empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n'^' 8.666/93, sendo que em
caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Parágrafo Segundo - Pelo retardamento da execução do contrato,
quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto
adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de
licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto
perdui'arem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Município de Planalto.

CLÁUSULA NONA
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DA RESCISÃO

Parágrafo Primeiro - O presente Contiato poderá ser rescindido caso
ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n" 8.666/93.

Parágrafo Segundo - As partes convencionam que o presente Contrato
poderá ser rescindido mediante comunicação prévia de 90 dias, sem quaisquer
indenização ou ressarcimento.

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da
CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei n"
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O prazo de vigência do presente contrato até 31/12/2015.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO
A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma

pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e
anuência expressa da Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes,
com base na Lei n". 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante qualquer
mudança de domicüio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter
um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e
outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor, com as testemunhas presentes no ato, a fim de que produza seus
efeitos legais.

ONTRATANTE

Planalto-Pr., de de

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:.
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MUraCtPlODE PLANALTO
AVISODEUaiAÇÃO

"TOMADA DE PREÇOS"

O município de PLANALTO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

HANALTO, lãzaii saber íst interessados que coa base as Ui B° S66^, LC
123^006 d(14 de dezetnbro de 2006 e demais !egítla(ão sjilicivel em ma sede
iito aPntaSSoFmàsco de Anis, 13S3, faáRalúarlicitafio aaMndalidBde
TOMADA DE PREÇOS ici>a°0!OQO]3, coaibnDedesailoÁaixo:
OBJETO: Aqusi^ de medicameaos e materiais de (onsamo,
ezclusivaaegte ao ateodiniegto de a(6es ereatadas pelo Cesira Mmiicípal de
Saúde ds Muiicjpio de PlaoallD.
DATA DA ABERTURA: 23 dedezembro de 2013 • ús 09:00 boaa
Miíore^ áromsçtes juaia as Departaneoto de Lidtafíes em betdrio de

A' fERNANUO KITHN'

ÍTtftM Municipal

MUNICÍPIO DE PLANALTO
AVISO DE UnTAÇÀO

•TOiíADA DE PREÇOS" N"ÍI1/2013

') MUNCIPIO DE PLANALTO, faz saber aos inleressalos que tom base oa Lei
ii' B.6ã6:93. LC 1232006 de 14 de dezeratro de 2006 e demais içislaçúD
3jil:ct''e! ecr. sua rede sáo a Piaça Súo Fracisa) de Asis. o" 1583, âsád^izar
Llcilaçiu Iia Mocaiidadt TOMADA DE PREÇOS sob n" 011/2013, confbnne
.'.carilo iaiio:

OBJETO: CoDOalsfâo de empresa espedáizada para pnedapSo de serviços de
coleta, traaqioste e deatmaçAo final do Ino csjfinicB prodizido no Peiimcln
Utbmo do MuokipH) de Plmadto.
DATADAABERTURA; 23 de dezenbni de 2913 -s 14:00 bons.
MácTN infonDeçOes jimto ao Depataneolc de LidtaçOci em bordrío de
upediede.

MARLON FERNANTIO KUHN

Prefeito Mimicçal

AíUNiaPJO DE PLANALTO

CSPIN" 7i.i60.52mO}-í6
Praça Sio Ffínrfsca deAss/s, J5S3 - CtP: «5.7SIWI»

e-Rei{;pltfiuIloerírnr.cpm.tir
í iiW (C46) 355WI» - For (461 ̂ SSSltl

FfA\'.ll.TO - PAEAVií

.li'!;.' .\i):ii\u ao cüniiulio .adminisikaiwo dl

. ••;A; M; l)t SERVIÇOS N' 0S1/2D13, EDITAL CONVITE N'
i)!;'2i)13, t LLIBRADú ENTRE O MUNICmO DE PLANALTO E

ITLANCIELl GALHARDO.

Aos quetrc dias dom» de dezembro do eru de dos mil e
11 - MUMi'!FIO DF FIANAI.TO, oeilí tu tepmertedo pelo eeu Piefeío, Sr.
\l\r,l-:N Ff.KNANDÜ KUHN e FRANCIEU GALHARDO., neste ele

.T,| .ej ?ra,i,rjdo7 Sr. )ADERSON HICHAÍl. GALHARDO,

... Kl- >M '.'.rrir:! j.crJo iJiter o ConlriUo Admmistretivo de Prestação de
■ •■r-' í;/;:!" L-ti-jJ:-rrtre «penei emdetide24 detbnldeHnl cv^

"|.:r.. 1 ..-.jtijitçio úe eiipoise espeeiiiatde ob^euvendo aprestiçiú de serviços
cie mermen.-úu prevenivi e nxretive. vtundo « cenaenoi e repuo» mechdcotcU
trota de miqulnss desta PrefeiiijreMunklpal de Planalto, nmieguireesteimos

CLÁUSULA PRIMEIRA; Em viitude do mútuo acordo erere as putes, fica acrescida
( i|umidaiie w item coMaree na dáusult Primeire, (do Objeto cxetruloL
totaiiundo a impoitlncit de RS 9.1X0,60 (nora mil e tris reais e aeaienu centavea),
confoime planilha denwnslitUvi abaixo, penlmiUa ao Contrato Administrativo de
ptestaçlu de Seivi(os n' CS1/2I)I3^ celArado entre as pana em dca de 24 de abril
de 2913, lendo cano anporte o valor de RS 32.83S,3] (trmta e sete mil e aeisimtcs e
triiUa e oito reas), pesando o objeto tctil conUetaio no valor de RS 46641,60

.  I. - /. M .iitMeA; hm.ii.-íUaaCliioda lerceiraldo ValorLemviilwtedo

.  - rr .i.i-.,;in.uiai-rji.'i«viiilo?nmeiraiJoc.bielo;, passandoo valcetolal
:ij iriponincia de Ks46.c4Lc0iqiHflr,la eseismil seiscenlc* e qiureiía

;m IV40C yssentd cem aves)

CLÁUSULA llRCEiRAiPtnnaiMcanindteradasBidemaisclkaiilasea>i«diçaes
eiiipuladas no Instrumento de contrato onginal e nio allcrades por este
inurjm-.nli.

I'. pa-i validade do qitf pelas partes lòi pactiudo, fiiznnte
- f-r-rf* mi tisi iiai J-.ç-iialteorr torna.

MARI.ÜN FERNANDO KUHN
PrtdeítD Miuticloal

JADERSON MICHAEL GALHARDO
Fruideli Galhardo.

Tetemunhas:

OLKCIR CAMPOS
CI-/RCn*&M5,397-7/PR

LUIZ CARLOS BOM

a/RGn'3í?5í7D-l/PR

FfEM QUANI UNID DISCRIMINAÇÃO VALOR
UNS.

VALOR
TOTAL

0 122 H Pcts^to dr BTlça» de ttmiunçio
pm-oiUvi e coRCfi viunda a nmoioi
t reparos DiKinkss da Iraa de máquina
Jnie MujiUIplo d< Plinalta Conforme
rdAáuro'ne'.anEe noaieioh^

7im 9.C03M

lUIU »mu

Prefeitura MunicípaC
de Cajjamma

PECRÊTO ■■ ««aarnoiii. ng m mt iioviüibro dk loi j.

ABRX CRÉDITO ADTCnXAL
6tn>L£AceirrAK ce uê 121.000.00
?ARA KBrORÇO DS DOTAÇÕEO
orçaméktAíqas.

UVASQR MABU OS LARA DBKARnila PreJèiU
do Munkdpso rtf C:«pan«tL(ia S»MHo ilo Voruv*. tio uwv dft au*» afiribulçdea
kgAM. eoa boM rw Ui OrçatneiiUnA n* 140il/2012. «m teu art«o b' e na Lei
Fttfcrti D»

Sitlc» 1* • Pica abarte o Crédltp AdleioniüBupktBcnlar de KS 121 000.00 (cento « wnu • um mil imhl. para re^s du
•qpiiniaa dnt>n<S'H nfçatnrntAriaa

risotot 07.00 - ttClIXT OB UOCAÇÂa. cia,TORA B MPOmM
UnMSBi 07.01 • BSOtBTDI BOOCAÇAO. COLTUAA t BtPOfrTM
AnVTQkDEt 1 l. l J012-102 • AllV DO SmMO TUMJAUEPffAL . HA WTBWCAO
COKTA/JSliíMfKit): {>660 - liâWJS.ÜOOÔ - ÜU1 BRHV TtW - PJURliíJÜA
P RSCURfiA: (04 • DRUAJa UTCtATOS VINCUIADOA A RDUCAÇAO • KX CORP
VALOR ÍS 20000,00 (rvcurvo psf eancelaiaroie)

OrqAoi 07.00 - BBCJcrr k kdi/caoAo. cta,7uitA i bvostbb
WDAOSi 07.01 - «MUT DS SMCAÇAO. CUleTtAA S ■■'Ontlf
ATIVIDADE (XÍMi. 13023 1X í - BDÜÇAÇAO WPAKTS.
COm*/El£lí pwro: 091 o - 44«.n2 JX.OO - ZQUTP F HATCMAL PRRM ANRmE
7 (ttCÜRSO: 000 RRCÜRSÍ» ORDINÁRIOS UVR» - KX CORKBMTC
VAlOF- R» SDAO, 00 (tvruno par un («lUnaexaioJ

teoto OSOO - WGJISTSS VJACAO. Q«FAa k BSAVIÇOt OSSASOB
UnDACi& Ot.02 • DBTTO OS BCXVIÇOS CXBASOB
ATWlOAOr: XS.*aJ.lSeiU,134-AtW3CkADC» 00 DEITO. OeSEKV. UKMKOS
COífTA/ ELEU BKTO: 1310 - 03*JO M OO.ÚO - BlATS KIAJ. O»! COfSVHO
POKTÍ REamsOí 000 - reClIR-SOS OWVNAmOÍI livres -ex CORHRWre
VALOR F3 60D00.O0 (ítcuiw pv cancelaiBaacD}
CONTA f BLBM KTfTO. 1340 - .39 OO.OO - OUT SARV T7.RC - P JUXlDICA
POKTE RRCURBO. OOO RRCVR906Í OROfKARlOB IJVTWa - CX COKR7KTS
VALOR' RS lOOOO.OO Vvcune pv caocrlaivDBi
COOTA/flAHBtTPO: 1360-4*904300.00-80UirEÍIA7rRlAI.rfllMAÍIEHÍE

Saúde

OROilOb 11.00 - MCBSTARXA DS AÇlO D TROMOÇAO BOCtAL
DttSADSi 11.01 - DBPTO Dl TSOHOCÃO SOClAt
A7TVTOADR. M.344 O6013 041 - ATTVIMDBS DO DCrTO OS PIOUOCAO 80CbU«
CCKTA/EUIllKWKh 21« - 1390..O £0 00 - UAITRIAU BEM OU SERV OSTO QRAT
ROKT* RECURSO, OOO - RECURSOB ORWHMWCtt LfWS - BX CORREKnr
VALOR. RS 39 OOODO [ircuno ^ u^suo}

TOTAle DB aumVBRTAÇtee RI lai .000.00

aeSiniitea dolAçOen vrçidíienlAHaa, wnronne o previsto tw juirA^fo 1* do vi.
40 dn Ui Pademl 4.330/64 de 17/03/64;

òRciOi 07.00 - ajccxrr de educac^Lo. cultura b sapcun-BO
ORSDADCc 07.01 - BSOICrr SB lOVCAÇAo. CULTURA 1IBPORTM
AUVIDADE: 12.J6l.)301310S • A71V LX2 ENSIMU PUNUAIáSNtAL MANUTCNÇAO
COHTA/ELEUElfTO: 0600 - 3490 .iO 00.00 - MATP RIAL D8 COÍSÜMO
P RRCUR30 104 - DRMAIR IMPOBTOR VIKCÜT>rX3H A KDUCAÇAO - RX CORR
VALOS: RS 30.000,CO

Oro Ao> i aoo - bicsibt db ADiBeui.TcrRA i hco Amm
uno ADI* IttOl-OSPTDDR ASSOOATTVieeO AOROlVDOeTSaAfc
ATTVTDADE; 20,606.30012 410 -ATIV DO DBRTO DR ASSOCIAT AO JfCIHD
CCmA/BLCUEICm: 3030 - 439040 00.00 - UATCRtAL OB CONSUUO
POKIE KEX.UKBO: OCO - RECURSOS ORDINAKIU UVKES EX CORRENTE
VALOR: RS 61.000.00
COWTA/ELBWEIfrO: 3060 - 339049 00 00 - OUTRRRV TTRC-P JURÍDICA
POKTE RECURSO; 000 - RECÜRSOfi <»DIHARIO liVRÍS - EX CORREKTE
VALOR: RS 40 OCO DO

TOTAL Dl CAJICSLAMBrroe Ri 191.000.00
Aftlg» 9* • Bata Deento entmA em vigor lui data de sua pubUcaçAo»
rewgadaa sa diapoaiçôee em contrário.
Oabmete da PrcGsita do Município de Capanema. Balado do ParaaA. aca 33
dUa do mêa de novembro de 3013

RomdcbIo UmtW6 Hartlal
Soefvtária da Admhiiatiaçio

MUNICÍPIO Üi: PlaANAWO
Ch'PJS' 7Ô.46O,526W0M6

Pnapi ,SJo IVaiwfeeo lU A»ti$. I5i3 - aj>: 6^7»^
pUatifradpflac-COBt.br

Foiv; Í0«6Í ítS^OO - Fax? (4613355-4101
PÍ.AWAtro - Pr4R4N/Í

SEGUNDOTFRbJO ADmVO AO CONTRATO ADMINlSTRA-m O
N' in/vnx K^Drr.M- pregão presencul n* 04^2012, firmado
ENTRE o município DE PIANALTO E COACRO COOniRATÍVA
ACROINDUSTRIAL

Am Vi At t» newe dim da tnte de nrvariNRs do ano dv doU
mU e tm o ItIUNJa PIO DE PLA NAUO, c«M« «o cvpmeaaJo pcio écu Prdeiia
$f. MARLON FERNANDO kUHN e COAGRO COOPERAlTVA
ACROINDUSIRLALh ncaie aio fiftvajiHedo por Bev Admicvarador Sn AÍRTON
TURELLA, r«awJvrm «n Ciam um eccrdo edtt«r o Coniruo AiJmíniBtniivo n'
195/2012, fífmedtp «nirv èa penen *m deU de 31 J« ágoaio de 201^ no* èeguíniee

CLAU SULA PR] MQ RA: Fjn vvlud* do mUt vc «Ard o enlre e» pe/taa. £ca aoeend*
* ^«nUd^e em iiera cortacnie ra rUwaule rnowtr*, (do Cb|Mo «oneretoL
louUtiPdo a impcn&ncia d* RS SU.M (oliocenUN • IHtí* w t^etm reea * oiiert* •
ijualFD ceraavm), conformo ptwdlKa denortetrAlve a6«Uro> pentncnte «o Conuao
Adnürúttrallvo n* 198/2011 colebrado enlr* ea pMie* em d*t4i de 31 de *gc«io de
3011 lerdo ceene icnpoAe o velv d« R5 11.7B130 (nn» mtl. «oUcentoe e oRent* e
dou reat* c iiva* ccnlevmj, pemando o objaio tcial corVâiade no vaíor de RS
11617.1* < doe# mil e ♦eumnio* ■ deaemele r»»H « guaor» <etda*fV
rriM QUArn. UM to. NoMtixjrRonUTo fR6X;t)

UNIT.
fRBÇO
TOfAf.

01 19 UN jpal hiftUnKa. Lctfo (om ItobâOsu 38.90 563,03

01 II UN ièco pon Ui9 cooi 30 ■ 50 Itrc*. 5
wri4«dM

3549 354.79

ICTAI, 55U4

ClAUSULA SECUNDA: PiCe eberad* • Otufula Sagamle (do Veinr). em mnvdr
de arrtevno eia item curutenle na Clfaiaul* Pnmetra (da objruab pMando o valur
inui cordTelado ne tmportfcma KS 11617,14 (doía mil c sauicenioa « d esMoele real» •
^ualene eerdevee).
CLAUSULA TTJICEJRA: PermarMrm maharedej «* demau cliuftule* e «cmdiçta
•aupuladM no uuuumeoo da cortrao ongiiuL e nâo ahendaa per mm
iratrumanlo.

E.pare veMedadoqua pala* paiiaa foi pacluadiv brmam
«vtelrairvmanoitfriduiiavlae d* Igv ei teor e forma

Coagro Cnopar^a AgrobKhvttleL

OLDECIRCAMPOe
CI./RG (f 6D*6:J97.7/PR

I.UIZCARLCB BONl
Cl./ RG nT MW.fiAVl / PR

Eventos marcam luta
contra a Aids no
Campus Realeza

Realeza - O Dia Mundial de Combate à Aids foi inter
nacionalmente instituído no dia i° de dezembro. Na
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) - Cam
pus Realeza, a data marca a realização de eventos dedi
cados à prevenção e ao (»mbate ao preconceito. As ati
vidades são organizadas pela oitava fase do curso de
Ciências Biológicas, em parceria com o Projeto Cinede-
bate e a Prefeitura de Realeza. Na noite de terça-feira
(03), a exibição de trechos de alguns filmes deram
inicio ao debate e às reflexões sobre o tema.
Para esse sábado (07), às lyh, na Casa de Cultura de
Realeza, o Cinedebate traz o filme "Philadelphia", que
traz no elenco Tom Hanks, como Andrew Beckett um
promissor advogado que trabalha para um tradicional
escritório da Filadélfia. Após descobrirem que ele é
portador do vírus da Aids, Andrew é demitido injusta
mente. Já no dia 16 de dezembro, em parceria com a
Prefeitura de Realeza, será promovida uma ofici
na/performance, intitulada "Entre nós e eles - uma
história social da Aids", que será apresentada na Casa
de Cultura, às igh. Ambos os eventos são gratuitos.
A iniciativa para os eventos partiu de um componente
curricular que trata de questões voltadas ao campo da
Saúde e da Educação Sexual, o qual é ministrado pelos
professores Renata Orlandí e Ronaldo Aurélio Gime-
nes Garcia. "O principal objetivo é propiciar reflexões e
discussões sobre temáticas inerentes à saúde pública e
à educação em saúde, mais especificamente no que se
refere às DSTs/Aids", comenta Renata.
Também segundo a professora, o resultado positivo do
teste que acusa a infecção pelo vírus da Aids tem um
forte impacto na subjetividade da pessoa contaminada.
"O recebimento da noticia, o aparecimento de sinto
mas e a aderência ao tratamento abrem precedentes
para uma infinidade de mudanças no cotidiano das
pessoas que rivem e convivem com o HfV. Tais mudan
ças incluem as possibilidades de investigação do contá
gio de pessoas que lhe são importantes, como parceiros
sexuais e/ou filhos, o receio de compartilhar a notícia e
como fazê-lo, dificuldades em lidar com a esfera do
direito sexual e reprodutivo, o próprio adoecimento,
além de sentimentos de solidão e rejeição mediados
pelo estigma e o preconceito especialmente vinculados
a essa patologia", detalha Renata.

Na atividadede terça-feira (03), realizada no Auditório
do Campus Realeza, foram exibidos trechos dos filmes
Carandiru, A Cura e Holding Trevor. Os participantes
foram recepcionados ao som de Renato Russo. No
intervalo, o Grupo Acordos Vocais, do projeto de exten
são Intervalo Musical, executou canções de Cazuza.
Além disso, os acadêmicos apresentaram uma coreo
grafia elaborada a partir de músicas de Fred Mercury.
"Todas essas músicas são uma lembrança do legado
desses gênios da música que infelizmente morreram
em decorrência da Aids no inicio da história social da
epidemia", comenta Renata.
De acordo com dados do Serviço Ambulatória) Especi
alizado, vinculado à 8® Regional de Saúde (abrange os
27 municípios da região Sudoeste), atualmente cerca
de 450 pessoas, entre homens e mulheres, são soropo-
sitivas, ou seja, estão infectadas com o vírus HIV, sigla
em inglês do vírus da imunodeficiência humana causa
dor da Aids.
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AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS" N" 010/2013

Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná - DIOEMS =

Insttturdo pela. Resoluçãq 001 de 04 de Outubro de 2011 , Anoll-EdiçkitPCMeO :

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N" 12/002/2013

O município de planalto/fundo municipal de saúde de planalto, fazem
saber aos Interessados que ccm base na Lei n® 8.666/93, LC123/2006 de 14de dezembro
de 2008 e demais legislação aplicável ari sua sede sito a Praça São Francisco de Assis,
1583. fará reaiza" Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS sob n» 010/2013,
conforme descrito abaixo;

OBJETO: Aqiistçâo de medicamentos e materiais de consumo, destinado acluslvamerte
ao atendimento de ações executadas peto 060^*0 Municipâ de Saúde do Município de
Planalto, DATADAABERTURA. 23 de dezembro de 2013-às 09:00 tioras.
Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em hor^o de expediente
MAP.LOM fe.rnandokuhn

-  [^-rLjnicipa!

A.' DE LICITAÇÃO
"úr -.ADA CE PREÇOS" N" 011/2013

i.iui4CiPiO DE PLANALTO, faz saber aos intereKados que com base na Lei n"
í566'93 LC 123/2006 de l4dedezembrDde 2006e demalsiegísiaçãoapilcáveiem sua

sito a Praça São Francisco de Assis, n® 1583. fará realizar Licitação na Modalidade
t:',iadade preços sob n®011/2013, contonnedescritoab^o:

■  -criMia.ão de empresa especializada para prestação de serviços de coleta,

e :.-:-4i;n3Ç30 final do iwo orgânico produzido no Perímetro Urbano do Município

••".RA deaezembrode2013-às 14:00 tioras

: r ::f:; 'itiiçces junio 30 Departarrtento de Licitações em horário de expediente.
.:Ar,LCN FERNANDO KUHN

efeito Municipá

'*XviSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL" N® 067/2013

O município de PIANALTO-PR,, faz saber aos interessados que com base na
Lei liderai de n« 10,520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de n® 2727/2007
de 26/06/2007 e suas alterações, subsldtarlanente à Lei Federal n® 8,666/93, sihs
alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de ̂ 06 e demais legislações aplicáveis, em
sua sedesItoaPraça São Francisco deAssis. 1583, fará realizarUcltação na Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL sob n® 067/2013, conforme descrito abaixo:
OBJETO Conirataçâo de empresa visando a prestação de serviços de horas máquina,
", r' oa carregadeira, a ser utilizadas em aterros, terraptenagem, corte de terra,
v-i a.rament:! ae estradas e outros serviços utilizados pelo Município de Planalto,
A'.' ABERTURA 18 de dezembro de 2013-às 09:00 horas,

,  es ir^formacões |unto ao Depaiamentode Licitações em horáío de expediente,
-.'ARLCrj FERNANDO KUHN

Prefeito fvlunicipal

-AVISO DE LICITAÇÃO
"RSCÁD PRESENCIAL" N» 068/2013

■ -.F PLAnALTOiFUNDOMUNICIPALDESAÚDEDEPANALTO.fazsaOer
.  , . cj-r ; cmi oase na Lei Federai de n® 10,520 de 17 de jiího de 2002;
:ã .'r n- 2727'2007 de 26/0672007 e suas alterações, subsídiariameníe

.1 ■ -r^c-iii .3 be6'93 suas alterações. LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e
demais legislações aplicáveis, em sua sede sito a Praça São Francisco de Assis. 1583,
fará realizar Licitação na Modaidade PREGÃO PRESENCIALsob n® 06a'2013, conforme
descrito abaixo:

"^JETO: Aquisição de combustível, tipo ÓLEO DIESEL. para uso exclusivo da frota de
'"^^cutos/máqulnas deste Município de Planto.
DATA DA ABERTURA: 18 de dezembro de 2013-às 14:00 horas.

Maiores intormaçôes Junto ao Departamento de Licitações em horüo de expediente,
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipaí

HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÓRIO
CONVITE N®036/2(>13

O MiMiciPiO DE PANALTO, com base na Lei Federal 8.666/93. fazsaberaos
Tite^essados oue realizou abertura de documentos e propostas de preços referente

CONVITE rj"Ci35'20i3deaeordocomoabaixodescrito:

CEJETO Contratação de empresa visando a etecuçâode pavimentação poliédrica
com pedras irregulares/drenagem pluvial, com área de 1.052,00 m2, sobre o Lote n® 03,
Quadra n® 88 (Centro Público de Comaclallzaçâo de Produtos Artesaiais), Municfpio de
Plaraito Empresa'A A Coiussi & Cia Ltda.
'vALOR TOTAL RS 42 986 13 (quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e seis realse

-  : Of ju!uDroc)e20i3

•',a:iC-C KUHN

;'ia.

Pàgti»'44/oeo

MARLON FERNANDO KUHN. PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO. Estado dO
Paraná, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA de acordo com a ordem de
classificação as candidatas aprovadas no Concurso Público, Modalidade Emprego
Público abaixo relacionadas a comparecerem junto ao Departamento de Pessoal
Prefeitura Municipal, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da data da publicação do
presente, munidas da documentação exigida pelo Editai 01/(X)2/2011. afim de tomarem
posse dos seus respectivos cargos
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 01-CIDADE
MONICA FERNANDA DE RAULA

CRISTIANE FLAVIALOCH

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO, aoS Clnco dl3S dO mêS de
dezembro do ano de dds mil e treze

MARLON FERNANDO lOIHN

PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL N® 01/80/2013

MARLON FERNANDO KUHN, PREFEITOMUNICiPAL DE PLANALTO, EstadOdO Paraná,
no uso de suas atrlbuções legais, e tendo em vista a necessidade da administração, taz
saber que se acham abertas a patlr do dia 05 de dezembro de 2013, as vag% para
serem supridas pelos candidatos aprovados e classificados no Concuiso Público, Edtal
de Concurso Público den®0i//20i0. Homologado pefoEcstai de n® 01/06/2011, no cargo
vago disposto na seguinte forma:

Cafgo H*V^as Nnai
Gnipo
OeuMOcnal

Carga H«rwi» VtoKiiunB

Auillw 0* Seniect Garis 02 DB 04 40 horaiAenwnaii ?se:32

Recitando a ordem rigorosa de classificação, no referido Concurso Público, os
candidâos aprovados e convocados terão 15 (quinze) dias contados da pubRcaçâo do
Edital de Convocação para assumiro cargo.
O Candidato que deixar de assumir o cago no prazo estipulado, perderá os direitos
decorrentes de sua aprovação no Concurso Público,
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO, aos cinco dias dO més de
dezembro do ano de dois mil e treze

MARLON FERNANDO KUHN

PREFEITO MUNiCiRAL

RESULTADO DE DISPENSA

DISPENSAM® 062/2013

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, coTt base no art, 24, inciso ii da Lei 8.666/93, e suas
alterações posteriores, dispensa de licitação a despesa abaixo especificada.
OBJETO: Contratação de empresa especializada visando à aquisição de cortinas,
destinado ao deserNoivtmento de ações executadas pela Secretana de Assistêrreia Social
e Secretaria de EcKicação, deste Município de Planalto,
EMPRESA- Loirt Corte e Costura

VALOR RS 7.947,90 (sete mil e novecentos e quarenta e sete reais e noventa centavos).
DATA: 04 de dezembro de 2013

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
iíCj-ÍW'»

RESULTADO DE DISPENSA

DISPENSA N® 064/2013

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, com base no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, e suas

alterações posterior, dispensa de licitação a despesa abaixo especificada.
OBJETO, Aquisição de caixas térmicas, destinado ao desenvolvimento de ações
executadas pela Secretaria Municipal de saúde deste Mimlcípio de Planalto.
EMPRESA: PoposKi e Ruoso Veterinária e Engertharia Ltda,
VALOR: RS 1.710,00 (um ml! esetecenlos e dez reais).
DATA: 05 de dezembro de 2013

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
CoaOI*Çe)#

RESULTADO DE DISPENSA
DISPENSA N® 063/2013

O MUNICiRO DE PLANALTO, com base no art, 24, inciso II da Lei 8.666/93, e suas
alterações posteriores, dspensa de licitação a despesa abaixo especificada,
OBJETO: Contratação de empresa especlâizada para à prestação de serviços visando
exclusivamente a execução das Ações de Combate a (dengue, desenvolvidas pela
Secretaria de Saúde deste Município de Planalto,,
EMPRESA: Spielmann eRamboLtda.
VALOR. RS 5,800,00 (cinco mil e oitocentos reas),
DATA: 04 de dezembro de 2013
MARLON FERNANDO KUHN

Pietelto Municipal

Oãrb Otoél Alirase EWronicsmai» som Cttifíaao
PidrialCP-Bruri, AAMSOP-AttoatcàocMMunitícila*
doSudmM dsPirwiídss*'vifla ãi suUntiddaaa
OocumonlSL 3e>d*au« viiualeaflo «avíl MlM,

Para ccntuHara autanUcliSatla do
carimbo do tampe, informa o

eóalgo ao lado no afía. 02516^9

http://ainsop.dio«ns.ca(n.br
pBQin«44
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eo(T<i oe comoCAçAo
AMCMBLZiA SEAU. lITIUOItOMMlA

O p^atiu • D OirMc- OS 1NST1TI;T0 0£ OCSSWkOLIAUEKTO TEMOLâaiCO.
MOVAÇÀO E Ae««VI«A DO «lAOUTS - lOeTEP . CONVOCAM, <■ vi t

AWMW fl» aCAAL eXTKAORSmiUaA t mlilrumcmirn «1| tfs irM
M duMTiaio (1I| w «no dl doa iw o onia (MD; obt í-bb m D*M ngilt, im

oonxMto eera a inii«>ii maotia on aocaa oimwM • ta i«n(W «n
aonndi t ítOTt asnoeacAd eor «.uqjM n.Aoa(o aa iccao »aaa>iBB. r»«jc cora
>««1 o avoaocd 9e MBRAEWREOOnAl SüDOESTS em a Av Tw» íH - 3<«icl
-Pmo Banca «Pr a fim da daiwai <cbr« a eaguinMcmdam dd aia

f" • toava do Eaa»' aa Coroocaçao,

Z'-Anatniaetc. SicusaaoeaamiicU lOa awaçdaa tatifuiiiaa
4" - Ouvaa aosumot

Paicflarcc C5 da igoaioffaMfS

EIlBfidfo Famala

DInwOaxi

CUoWaaaiKBditftl

PraMiim

OOOmOMMIU

ssssssaps

"'*"''^OI><AÍUA.*e|ll»iiJcriíoS«r*V»(tRíaBi»
fli bítnaa Ba Ceware» í« Sabo òo laaii, E«!m1o <fa Paaa, aa fcri* da Lei,

^*2 Saber bo> qu« o presaw viiaai. ca *le
"VP"" q* anodeadc ao pjj, i_q 4 744 je

« dcjTtti» dálvòUcte* («guft. que le depceiudo «
pnMocoiaelo ao» o a* 43,043 ca OIUJMIS. nera Seniço da Bccaro <ta
toévaie, t Rua Priaceu Uabal. 114. « cidade de SaUo do Lcaia - fR a
ABoa canEiida m docuBíotoe eajEídoe paia W, afama ao bicanmn
dacmasado da "tOTEAMMTQ PALVURA, fie pcctaafiade de WILSON
ROMUSC t Bua ap«a« ARLETE ROKUNG. baaloifaa, caiada peio
rejiaa da CosiuiiUd Poieial da Bcaa, asicvfiiorai, ale CTF S* IW.tlíí «Md
RO B*. 1.643 12i-«. eU CTF s' 43(H14.M1-91, RG a" 619447-Hl.
reaidanfa e dnmkiliid]: na liiU Sto ;c4o do Voii, snsicípa de KovtPcua
fio lEcafo - PR. implaaiafio ao Laat rara) a*. 3> fia (Icba e>. »7.FB fio
Nicleo Frasdaca WiDa. fii CaMala Miola, localmafio à sanem
«•«airdi fio lata eh IftiBa da Saba Ca^ ao anadtipia de Neva Pran fia
iBviCti - Pft. eam a ina de »t.(tt4,Oeii<2. (noNaca a caia mil a viifie e eeia
oetroaquadradoalcoMianie a> Matrfaüa a". 14.713 ia Ol lU do livro o*.
U, deste SeváfC fie Repatro (>a liicvcu. o i|ial tcl qxoDfia e mr-iri»v«A. no
paffincars vbato pelo Desraoc* 2743/331: Jc 30.IÍ2O12. fio Muni:S>io de
Non Ma do Igmtu - nt Lic«n«i de laaulafifio li.l ü de M.033(I13,
aapediA pelo InMutc AmSieen) do Paraoi (lAi^ de Fmiciaco BeMo - PR.
Oeeoindos 1 Jlqumze) diai da illiim pcblieaçia deste aAial, tas 13110 be)i
úapBsraçio. procede.$e.a o reiratao do inaociisetado Loteaa^so m fsma dl
Lar Dado e paaa^ seaa Cidade e Comaret de Sala» fio Loain, ■—-t, og
PniU, aot Clfdotaj dias fio ala defi=eo6to 02) de fiais mil eueaei.3013>
Ea OBcnno .Slana, lapsiader, disiiai, ecndart a aiaÍDe. Saio fio Loan • nt
02 da deazmbro de 2.913

uQTraifNt} :

BoMana

a«a HMtTtafeiaaelicas

avisooeuotacAo
•PREGiO PRESENCIAI.' N* 067i5C13

CMUNlCEP'0 DE PLANA1.T0.PR., laz aaDeraosintaraaaafiasqifeeQSTibssenaLai
Focera da n' 10 520 da 17 fia )j»ic da 2002, Oeeraío Munerál oa n* 272712007 da
26iOE;2007 a acsa altarscSes, scbaidlariamante i Lei Fedáial n' 16SS/33. suaa
aiteraçdm. IC 123/2COS da 14 da dezamína da 2(06 a damaia laglalaqdea aplicfi-
va.a. aua sede aila a Pram Sio PfB.ncleco de Aaaii. 15(3. (ari realizar Llcúi^
na Modbífiaca PREGÃO PRESENCIAL aeii n* 067)2013, eenfornia daacns adaio

OBJETO ContralaçSo de amsraaa aiaanfio a prMta^ da Mrvifoa da Iterai
maquina, «gd. pi cançadúm, a «ar utilizadaa am aami, MnMlanagam om de
uta. oascefhamanto da aaiTsfiaa a oulroa ceivigot utilludas paio Município de Pla
nalto.

DATA DA ABERTURA' 16 da dazamotp da 2913 - ia OS.OO hors
ttepraa infiNmaçíea jurro » DapanvRanlp da Uotagíes am ftorttip da assaa-

ania
lAWLONFERSANDOKUMN

Ptelallp Municipal
AVISO OEUCITAçAO

■PRE^O PRESENCIAL- N* 066^0)3
O MUN:ciPiOD£PiANALTCi,fjNOOvuN!Ci»tLDé SAÚDE Cê Planalto, Ia

saoar eaa n-,s'esaadea gua cem bau na lei Fadsrti aa n' 10.520 da 17 de jutia da
2002. DeCTelB Municipal da n* 2727/2007 da 26iOE/2007 a auaa allarepdee, SuPar
diA-nAiianla è Lei Fada.il n*8S66iS3, auaa altarBpdaa. LC 123/2006 da 14 de de
zembro fie 2006 a damais logeiaçdea aglicfivals am aua tape alto a Prara Sêo Fran-
ae» oa Asm 1563. lar» ealuar Lion^ -e MfidsJdada PREGAO PRESENCIAL
Kt n* 0642013. Mifcma fietcrid aeaire

OSuETC Agica^pdaxTiCcatve. dccCLEODiESEL.panuaasicruinddaNpts
da valculoa/maqAnaa doaie UiriíclpiQ Oa Planalto

DATA DAA8ÈRTURA' 16 fia dazamoro da 2013 * ia 14 00 horas
^Uaicres injcrmaodas junlo as Dapanamenlo da Lbtaçdas am hotirio da ai^d>-

UARLQS PERNANDQKUhN
Pcafaib Municipal

Prefeitura Municipal de Vitorino
PRlLeSOTERMO ADmvO
CONTRATON*S2/2013

Oi>a Iizam entra si o PREFEITURA MUNICIPAL DE VrTORINO.pessGfiJuntfca da
dirailo PúMics inlamo. davidamenta inacrilo no CNPJ aob n' 76 96S.46Í0001-00,
com seda a (oro i Rue Saris da Capanama. 134. em Vltoriito, Eslado ds Panni.
naaia ee r^rasantido pala Praíaito tAsiLapa!. Sr. JUARE2 VOTRI. brafiWrs. casa
do ajréulliif. portadcr do CPF n«4i1 416 069-91 RG n* 3109.112-81W. domanta
deno.-!útedo da CONTRATANTE, a de outra aempratíCEiNEECEfíTROOEiNTS-
GRAÇAODEESTAGIOSEST<UMNTEaiti:ailaaRUAARARIBaA255.1'ANOARB4irre
Ceniro, Pato Branco, InjcnB no CNPJ 10b n* 07136551000126 , neeia alo represan-
tsWpofSa-CIONITAAPARECIDALElRAWlTT.inBertlonoCFF/ItfBeon' 026.477 859-
33 a psriedcr Oi ctnaira da idantidaoe n> 3 956 524.2 dcrsvsnra danominedo
CONTRATADA frmaffl c prasanis rnadisnta aa sasuinias diusula: a condqfios

Oaiauii PnmafiB Do Vsior. A CiSusuia Ouxta do Coniraíi Cng-nal to acresa»
oralor <wRS 136.591.44 {cana atnnra e bitc ml guinnemase ncvanta a um raaia
a guaiema a guatro camovcs) passado sau valor de Ri i3S.59l,44 [penlo e nlnla
a ato mil guinSantoa a noventa a um reais a guaranta a fiuatro centavos), para Ri
277 162.66 (duzatfioa s salania e sala rni. canis a «tenta a doía raaia a oilants a oiB
cantavoa)

Qauauia Segunda De Vigiraa • A osusuía arcaira co centras paasa aua vi-
Sfinda para 02104/2014

Clautula Tsrcairs. Pantiaiiepam am pland vigcr todai aa damala drappsigóae
contratubs gca nfid etníltem com o praaania aditemans

E anim. por estarem ]ustsa nnlraiadoe. cigri9a.->dc-ta a bam a fMnwi» cumpri
rem ititsgreiinanb o contras fie parceria de serv^, por li a por seus cisassoras.
fntsm a presente addemantp am djas viet da igual tec e 'orirta.

Vidnno. am 02/10/2013
JUAREZVOTRI

Piefaito Muniapel/Conmtenla

GaOONITAA=A.REClDALEi.RAWITT
CONTRATADA

CEL-eECENTRODEifPEGRAÇÃODSEsrAaOOSESTuaANrE

/
nSÍ-'

RESISTRO OERM. OE lUúVEIS
CMP4 ii>Te.iea4«4ioooi-r«
MbmeeMe - c«9esat»4)ee
Pana (aa} ptae-adea
ew—ua fie Bala Vlieeiaa - Pvanl

rarraiweianati

asfiiBO vesara. eaou ningiai aa antn» «t «sm ■

fiani fiaoafiMbfiaCaairaa aa DabVWiM■ aa:

m near a Bfiaa «ue a mtf MBt vAmn eu SMa

wniMB»» ewM wa. attaaew m liMmfiiiai e<u cal8< esaa«• la-U-

LPn • fiemali ^çOÊàçPtt irpli, «ce«ii-»a emuiBadiM rar» Mama fila

ialawiafiet «a oRdne, t Aua tafiviai a< MCu mui dfiafit M Dela «liM»» «
AulM oaaMBáa m datuams iiMaii aab

ODevi na u IdaniBL 4u NliiatiaU pab VBUei. * calMi aiMfin. «a
raualdala a Camíra fia OaS MilrfiM • nt nn • irta i4Jf2.Rml [aanant ed,

D/McaMai a laaiiiiia a 4b4 faeCM» «jafifadas a neuaasa < trai ilMlieuui
niid ifial, iMiÉliniirei lemiaai pala aíiMninauMdafi fia OdivhMaii .ae.
aam.ai «n taU <•> ITae/MII a sut/MU, firaA» «a il/a>/MlS a >44a aunfin
fia ma. raquaiaSa ao> MUoi MJmta KaMuu. HaPInii paopilaierta fia MtaL

•xbaBHeMara VIMS.«a Um >a z.fiola«ma. Panntdc» UMfilai)fita
fio «wa auWacfia fiem attaL aam «na laia «imuDotia. aretafiai la I ae

rqUMefialaiadaeefia laOMau» na taiea fia ML SaA a aawafie aaata
danwna fia DaH MMai - le. efii 0

0ara4Ciaa«ceoa.fiVM.<aMa4aaaaa<a. OtUU

Prefeitura Municipal de Planalto
avsodelícitaçAo

■TOMADA OE PREÇOS" N' C10/2013
0 MUNICÍPIO DE PLANALTO/FUNDO MUtJiCIML DE SAÚDE DEPLANALTO, Iszam

sedar ecs interessados gua cem asse ita Lei n' 6 656/93 iC '23/2006 de 14 de
'deteiiaro da 20O6 a darvieis egitisçfio apLcival em sua lede silo s Pnce Slo
rrancnco de Ass«. 1583. ten reeinr LialafEc ne Modeiisade TOfMQA DE PRE
ÇOS sob n° 010/^13. conforma deicrito ebe/ip'

OBJETO Ajguisígio da madcementos e malerieii da consumo, destinado stdlusl-
vetienta ao etenOimento da a^es euccitsOaa pe'o Centro Municpal de Saúde do
Mun.cipio da PBnelD j

DATADAABERTURA 23 da dazambrs da 2013 - sa 09 00 noras '
Maicres nivmacées junto ao Doperwnens oa Lntadíes em riorsnc da e«sOisne

MARLONFERNANDORUHN
Praleito Municipal

avsodeuotaçAo
TWiiAOA 05 PREÇOS'N*011I2013

O MUNCiPIO DE Planalto, faz sM>«r eoa inteiesssoea gue com tiese ne La- n*
6 666/93. LO 123/2006 fie 14 da dezenArs de 2006 e dsmaia lagislapio aeiicfivel
em sua seda alio a Praça Sio Frendaco de Aseis, n* 1583. ârt realiza/ Lrcitafid na
tibdslifisde TOMADA DE PREÇOS sob n> 011/2013. conforma daacritd abaixo.

OBJETO Ccntalapis da empresa espeeaiizadsparapiestatfis de sarvigoi da
s/aa, nmapoita a desSnaçip ^ do Tao o;gt-..a prod.-ado no Perimaio Urba-
nc (tg Úidi^id da pignA

DATA DA ABERTURA: 23 da dezembro Oe 2013 - is 14.M ncísa
IiUaes informecfiea lunto to Dapartsmenlc de Lútesto em tioiind da eupedMa.

lAARlONFERfJANOOKjHN
P/efeib /Ajnifcba!

A p r.o V a d O

GÜWLOei^

/
REGISTRO GERAL OE lUÚVEIS
CHpj fze.ioe.aearDfier-ze
FtaaiaiianpaTeo - cse esscousM
Fana (4S) ispa-aasi
Camsica da Oola V/vMhea - Panitf

«SNSaiO VASATA, Mklal OtUfeMÉ» Sa CvtSito fia RWare
•M fia nfivtll ai emfiii fia Befi vliMiai - X:

Fai Mbv i tsfiei qua a exMiin Ifikai «4m au fiati
«otaaetmauaa ttvawi qw. aCandanao as fiatermlnado pela uai ni e.Vifi (M IS-iZ-
l.tTÍ a fiamals 4/ipefiien M(atc, acnam-ie fiapeallifiei »s euina ai«
MMinHifiaa am cavcirta, s aua MãraAaa «t spú. luna iMafia fia OoU Vldanea, 0»
Amas csmaafie e> fiaoiinmrtn mdildoi paia laL laMrinta ao leteamtnta
fieaamliiida •tontAWawo aninumaL i-a.e.Mcmn. nMuae eaie lab a.
ttnae tf ei-A (Miramp aa sieba ZS43V(fiiiu a uai«VLfia HúcMeCieii Vcbitot. fia
Coiama Mmati, Se mmaitae • Caaaict Se ONc vtcinhec - ee. cmn a Itm
a.T9au (CAIO a eta nu lacscitnai a UneuenB quafirafiei), daMamama
eeranfio pau (Vafahma WiMfipal de Deis vianhai - aq. atrieéc «a> leto ali
ITtS/ZtlJ a leu/MU. fiUMii aa lÊjmfíOa a IS Sa ouaaM fia MIA. raquarida
per UAZ aneo CAPetunso a aa awaaa «HAM CAPeausaL lafitanea

proprtqaadm fio mfiaat CBilonm «tfiliwlMJA-lí-lll. do Uvra Bt z. fiaaia Ofida.
DenrtdM 35 (qi4i>u) filai dl ilUma lujeiada fiana afiicaL mm que loii
tapu^a^ mticafiaf aa 4 ao rqetsBe da manOanMe Lefiamaaato na taea fia ML
Oifie a piiiaaa aia títafii • Camana da Deb tiUanei - ML am ei da 1
fia MU. tu. danfiala Vaiate, Oficiai Oesliiuda, fiifHaL csrfiari
«•fta- frtfiO... oMai

-uiluLcr- viuai.N JxmALctw

Apt.evada

Prefeitura Municipal de São Jorge D' 0«te
EXTRATO DE DISPENSADELICÍTAÇAO

PROCESS0114/2013. OBuETO.CONTRATAÇiO DAÉMPRESA Diva-DISTRI
BUIDORAOEVEÍCULOS LTDA.LOCAUZADANAAVENIDAPRESIODJTERENNEOT.
463«i1-DIJSVIZlN-KlS.iNSCRrTANO CADASTRO NACIONAL DEpESSOASA/Rl-
(»CASSOeN*75.92a 83613001-49. PARA REALIZAR REVISAOPB^ÓOfCADE 10 090
KMDOGOLPLAGAAWZ;j48. PERTENCcNrEAO[»*RTA1i€)fíOOEESPORTES
EREVISiO PERIÓDICA DOS 60.QOOKMDOGOLPLACASAWN 6417 DASECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DO LRJNIClPIO OE SAO JOR(£ DOESTE. FORNECEDOR Dl-
VELOISTRIBUIDORADEVEICULOSLTDA CNPJN* 75 926 838/0001-49. csfflsada
na AVENlDAINilESiDESTEXENNEOY. 463501 LOJA-CEP 85660COO-BAlRRD
CENTRO CIDADE/UF: Dbd Vdin/tcs/PR CONTRATANTE Municipao da SBo Jcsga
0'Oesia - Parani. FUNDAMENTO LEGAL An. 24. Incisa XVN. da Lei Federal 6 K6/
93: VALOR - Ri 926.60 (Sovecaní« e Vinte a Saia Reala a Sessenta Cantavcs),
(^CONHECIMENTO 05/12/2C13. pcr Ivanrda Silva. Sacralario da Admmiatragio
RATIFICAÇAO 05/12/2013. oek) Sr Glmsr Panid. Pf^MIP da Sio Jorga O Oesta •
Paraná Gilrner Pakec - PraMito

TERMO DE hOMCLOGAÇAO
LICITAÇAON'003/2013-MODALIDÍD£ DISPENSA

OBJETO Preslagiode teivlçospere Plaitajemanlo. dfflonizedáo e Iranaporle am
vsia tácráca - Benchmarking Rede de Tunemo Regional RETuR - Regdo de Maitn.

Br. Cifinpnmenlo ao deposta roamOB, paragrafo 1 da La: 6 646, oa 21 oajurT-Oi
dfi 1993, lorna-se publico o msullado di liaragio em apigrafa apreaentanoo dii
vancadorea a seguir: 1

EWWaAVENCEDORA 1
CASATUS - Agancí de VBoara a Tunsrno Lida •
CN=»J N» 09 096 iSUtCCimí-Valor Ri 5 25C.OO(eiwomiiauz«n»saa.'>gu8-r;

la reais)
Homologo a presarila licataglo. i
FrancMCP BallrBo. 06 da janeira da 2013

Luiz Canos Paietti
Presidema da Agtncie Oe Desenvolvimento Regional 00 Sudowa do Parana

: S/NOCATO DOS EMPREGADORES RIA4AIS OE MARMELEO»
I Fmdeaa am tg aa afii da lars - tasovoafiaan z> fia nsiambro da 1sia

C9C - n.sis-samoi-fi
I Rua 6niilnl4aaneaiaIL:6d. Canto-FCN£/FAX14S)342S-14>2
I ceP«6SU-ew . MarmaMn - PanaS

fi-mafi: afiai «itmm iiiiÇnaandr emn

naicSn czKBieus

nMDccsTo «muL ps Mawaime

San raaitaira aaipie ainOai'. na <w 31 oc Jansua sa Zdtfi, oaa dS Sa 1' narti.
rj ««0I «iVâciMa am eamMi(A»da ftiBO»'*» Ceriuir-Q fhul t PtieçMo
IU»p**«rUAa, M « pw«d« o* 09 «« /'mfxa e« 30U i U M
fncr{9 fl* 30i7, o reannflWKfl 0t fle flcr é

a» «woe AO fKftrt» M 09 4» ^ia. a» wijdi» d« is {«m*) sn
nnt

i.O€O0 CtíémUO M 7041
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

Secretaria Municipal de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços n" 017/2013

OBJETO: Contratação de empresa para Realização de Curso Pré-
Vestibular para os municipes de Pinhais. TIPO DE LICITAÇÃO: Técnica
e Preço. VALOR MÁXIMO: RS 123.000,00. ENTREGA E ABERTURA
DOS ENVELOPES, dia 08/01/2014. às 09:00 horas. EDITAL: Estará
disponivei aos interessados, no site httD://www pinhais or.oov.br. no
iink Licitações, do dia 06/12/2013 ao dia 07/01/2014. INFORMAÇÕES.
Poderão ser obtidas no site ou pelo telefone (041): 3912-5027, das
08;00h às 12;0Ch e das 13:00h ás 17,Q0h. Pinhais, 04/12/2013.

RS 120,00 -117296/2013

PRF.FF.ITt RA MlINiriPAI DE PINHAIS

Secretaria Municipal de Administração

.ANTSO DE LICITAÇÃO

Pregão Preseocíal n° 121/2013 - Sistema de Registro de Preços

OBJETO: Manutenção prevenás'a e corTeti\ a da fiota de veicules leves, com
aplicação e fomeciiiienio de peças gcnuinas da marca do veículo ou originais
de tabrica. TIPO DE LICIT.AC.ÃO: Menor FVeço, VALOR M.ÁXIMO;
RS 1.278.000.00 ENTREGA E ABERTURA DOS ENATILOPES: dia

20/12/2013. ás 09:00 horas. EDITAL: Estará disponivei aos interessados, no
site btTp://ww\v pinliHÍx prynvhr. no link Licitações, do dia 06/!2.'20l3 ao dia
18/! 2/2013. INFGKM.AÇÔES: poderão ser obtidas no site ou pelo telefone (41)
3912-5277. das 08:001) as 12:Ü0hedaá I3:00hàs I7.00h. Pinliais, 04/12;2Ü13.

I Planalto

RS 120.00-117306/2013

I Piraí do Sul

AVISO DE CANCELAMENTO

Fica cancelada por conveniência administrativa a Licitação n° 123,
modalidade Tomada de Preço n° 008.

Registre-se, publique-se e cumpra-se de acordo com determinações
legais.

Pirai do Sul, 4 de dezembro de 2013.

VALENTIM ZANELLO MILLÉO
Prefeito Municipal

R8 72,00-117082/2013

AVISO DE LICtTACÃO N°12S/2013

PREGÃO N° 116/2013 NA FORMA ELETRÔNICA
O Município de Piral do Sui, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito
público interno, CNPJ 77.001.329/0001-00, com sede â Praça Aiipio
Domingues, 34;
Torna Público que realizará liwtaçâo na modalidade PREGÃO NA

sede, a qual será processada e julgada em conformidade com a Lei n°
10.520/02 e subsidiariamente com as Leis n" 8.666/93 e alterações, e Lei
Complementar n" 123/06.
Obieio: Aquisição de veículo O Icm para uso da Secretaria Municipal
de Saúde.

Valor Máximr) Total tia Liritação: R$ 29.440,00 (vlníe e nove mil,
quatrocentos e quarenta reais).
Local: www.bli.Qrq.br "Acesso identificado".

Recebimento rias Propostas: A partir das 08h30min do dia 06/12/2013
até às 13h30min do dia 18/12/2013.
Abertura e Julgamento das Propostas: Das 13íi31min até às 13ti59mln

do dia 18/12/2013.

inicin fia Sessãn rie nicoula de Preços: 14h00mín do dia 18/12/2013.

Referência de Tempo: Horário de Brasília (DF).
informações Complementares: O editai e demais informações
poderão ser solicitados pelos interessados na Secretaria Municipal
de Administração, na Praça Aiipio Domingues, n" 34, em Pirai do Sui,
Estado do Paraná, ou pelo e-maü iicitacaQfgiDiraldQsul.pr.aQv.br

Piraí do Sul, 4 de dezembro de 2013.
VALENTiM ZANELLO MILLÉO

Prefeito Municipal

R$ 192,00-117084/2013

MINICIPIO DE PLANALTO

AVISO DE LICITAÇÃO
"TO.MADA DE PREÇOS" N" 011/2013

O MUNCIPIO DF PL.4.NALT0. Taz saber aos imeressadosque com base na Lei n"
8.66õ.'93, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislação aplicável
em sua sede silo a Praça Sáo Francisco de Assis. n° 1583. fniá realizar Licitação ua
Modalidade T0M.AD.4 DF. PRF.ÇOS sob n'' 01 1/2013. conforme descrito abaixo:
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
coleta, transponc e destinnçâo final do lixo orgânico produzido no Perímetro
Urbano do .Município de Planalto.
DAT.A DA ABERTTIRA: 23 de dezembro de 2013 - ás 14:00 horas,

Maiores informações junio ao Departamento de Licitações ein horário de
expediente.

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
RS 120.00-117879/2013

.MUNICÍPIO DE PLANALTO
AVISO DE LICITAÇÃO

"TOMADA DE PREÇOS" N" 010/2013

O MUNICÍPIO DE PLANALTO./FL^^DQ MUMCIPAL DE SAÚDE DE
PL.4N.4LTO. fazem saber aos interessados que com base na Lei n° 8.666/93. LC
123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislação aplicável em sua sede
sito a Praça SSo Frajicisco de Assis, 1583. fará realizar Licitação na Modalidade
T0M.4D.A DE PREÇOS sob n"010.'2013. conforme descrito abaixo:

OBJETO: .Aquisição de medicamentos e materiais de consumo, destinado

exclusivamente ao atendimento de ações executadas pelo Centro Municipal de
Saúde do Município de Planallo.
DATA DA .ABERTURA: 23 de dezembro de 2013 - às 09:00 horas.

Maiores informações junto ao Depanamenio de Licitações era horário de
expediente.

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

R$ 120,00-117677/2013

I Quintandinha

.MUNICÍPIO DE QUUANDINHA - PR
.AVISO PREG.ÁO N' 70/2CI13-PMQ - SISTEMA PRESENCIAL

Objeto; Regbtro de preços para aquisições de papel A4, recargas, tonners e
cartuctios.

Local: Prefeitura Municipal
Data limite de eredenclamento e entrega dos envelopes; 19 de dezembro de 2013, às
11:30 horas. Data de abertura das propostas: i9de dezembro de 2013. às 13:45 horas.
Os prazos, só setâo prorrogados em caso de reiardamento causado pela Prefeitura e nunca
por licitames Informações e integra do edital Prefeitura Municipal de Qvutandinha. Rua
Jose de Sá Ribas, 238. Fone 41-36231231, Fax 41-36252118.
iiniafãix'flqiiitandinhfl pr gnv br (Juitandinha. 04 de dezembro de 2013. Mareio Neri de
Oliveira Prefeito Municipal.

RS 72.00-117096/2013

I Rebouças

AVISO DE LICITAÇÃO -Modalidade; Pregão Presenciai 67/2013-A
Comissão Permanente de Licitação, da PREFEITUR.A DO MUNICÍPIO DE
REBOUÇ.AS no exercício das atribuições que lhe confere a(o) Decreto n° 035,
de 25/01/2013, toma público, para conhecimento dos interessados, que fará
realizar no dia 18 de dezembro de 2013 as 09 horas no endereço. Rua José
Afonso Vieira Lopes, 96. Rebouças-PR, a reunião de recebimento e abertura
das documentações e propostas, confonne especificado no Edital Informamos
que a integra do Edital encomra-se disponivei no endereço supra citado. Rua
José Afonso Vieira Lopes, 96 ou através do e-mail
licitacaoreboucas@vahoo.com.br.Obteto da LÍcitaçio:A presente licitação
tem como objeto O OBJETO DA UCITAÇÃO ÈA ESCOLHA DA EROPOSTA
MAIS VAmAJOSA PARA CONTR.4TAÇÃO DE EMPRESA PAR.4 R1ÚUJZ4R
SEGURO PAR.4 OS VEICUI.OS DE TRANSPORTE ESCOURES fOSlBUSj
PLACAS: AXE-9MH:A WN-llí2-Am-lt09:A WN-IOSI E AÍVN-7806.
conforme soliciiaçào da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do
Município de Rebouças-PRRébouçzs. 05 de dezembro de 2013.Jose
-Alexandre Franca-Presidente da Comissão de Licitação

RS 120,00-117670/2013
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DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 011/2013

RAZAO SOCIAL: Sabia Ecológico Transporte de Lixo Ltda.

CNPJ N° 07.151.208/0001-50

ENDEREÇO Localidade São Luiz. Zona Rural, S/N FONE: 46-35461137

MUNICIPIO:Nova Esperança do Sudoeste EST. Paraná

declara o recebimento do edital TOMADA DE PREÇOS N° 011/2013 e anexos
l,ll.lll,IV,V,VI,VII.VIII,IX e Minuta de Contrato, pertinente a contratação de empresa
especializada visando a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final
do lixo orgânico produzido no Perímetro Urbano do Município de Planalto.

%

\
■ ^ \

rí 'O 'çy
Nova Esperança do Sudoeste, 09 de Dezembro de 2013

CARTORIO COSTA - Fono (46) 3546-1176
Av, Iqijjaçu, 508 • Nova Esperança do Sudoeste

Rec^eço veoladiiías aisl firmas rfp ^ C T) A) H Q

Nova Esp^j;)^ lio 4—-AT /
.verdade.

notas

EXU3161

^ugustinho Starjg
Sócio Gerente!

3.945.417-3/SESP-PR

Ph: 545.921.61^-68

i  I ãei)3siiAo iiaiecK) (.TjslA
1  I Scharf Cüsií) • Ttitieliã S/fnxtuute
L.<í>faula Frt!/en Klem • Ef:i:re-.'e-:'e

wwwsabiaecologico.com.br - sabiaecologico@hotmaii.com - CNPJ 07.151.208/0001-50
Aterro- Loc. São Luiz. S/n - Zona Rural - 85635-OOO-NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR.
SAC: Av. Iguaçu. 615 - FONE: (46) 3546-1199 - 85635-000 - NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR.
ESCRiTÓRlO: CHAPECÓ - SC - FONE (49) 3322-8007 - sabiaecologico.Ghapeco@hotmalÍ.com
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TRANSPORTES DE L-IXO

TOMADA DE PREÇOS N° 011/2013

CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZAO SOCIAL: Sabia Ecológico Transporte de Lixo Ltda.

CNPJ N° 07.151.208/0001-50

ENDEREÇO Localidade São Luiz, Zona Rural, S/N FONE: 46-35461137

MUNICIPIO;Nova Esperança do Sudoeste EST. Paraná

Credenciamos o Sr. Andrei Rafael Stang, portador da cédula de

identidade sob n° 8.382.109-4/SESP-PR e CPF sob n° 047.042.039-13,

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS
N° 011/2013, instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de representante

legal da empresa, com poderes para representar a empresa, elaborar a proposta,

oferecer lances, assinar atas, interpor de recurso e praticar todos os demais atos

que se fizerem necessários.

,T0 DE NOTAS E

li RO CIVIL DE Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente
;ÇA DO SUDOESTE-PR

frítzen Klem

Iscrevente
:9.706764-3

^66.541.019-47

CARTÓRIO COSTA - Fone (46) 3546-1176
Av. Iguaçu, 508 - Nova Esperança doSudoeste

Nova Esperança do Sudoeste, 09 de Dezembro de 2013

Renonheüt} verdadeiras a(s) firmas de

slb
NnVá Esdêrarjça^

tm tes,! verdade

■  .y ?cil)3Stiâo SrriéGío ',T)sta - TaDcUSo
LCj MSfl; SehSH Cosia - füOelia

fi^uer< Klem • fscrfvf-o

Augustlnho Sta\ig
Sócio Gerentí

R(fe: 3^45.417-3/SEáP-PR
CPFr545.921.5T9-68

www.sabiaecologlco.com.br - sLbiaecologlco@hotmail.com - CNPJ 07.151.208/0001-50
Aterro: Loc. São Luiz, S/n - Zona Rural - 85635-OOO-NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE _ "
SACAv. Iguaçu. 615-FONE: (46) 3546-1199 - 85635-000 - NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE-PR.
ESCRITÓRIO: CHAPECÓ - SC - FONE (49) 3322-8007 - sabiaecologlco.chapeco@hotmall.com
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Os abaixo identificados e qualificados;
1) ANDREI RAFAEL STANG, brasileiro, solteiro, nascido em 09.10.1984,
Empresário, inscrito no CPF/MF sob n® 047.042.039-13, portador da carteira de
identidade RG n® 8.382.109-4/ SESP-PR, residente e domiciliado na Av.
Iguaçu, 10, Centro, N.Esperança do Sudoeste -PR, CEP 85635-000 e
2) AUGUSTINHO STANG, brasileiro, solteiro, nascido em 02.10.1965,
Empresário, inscrito no CPF/MF sob r\- 545.921.519-68, portador da carteira de
identidade RG n° 3.945.417-3/ SESP-PR, residente e domiciliado na Av.
Iguaçu, 520, Centro, Nova Esperança do Sudoeste -PR, CEP 85635-000,
únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta
praça sob o nome de SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA,
com sede na Loc. São Luiz, S/N, Zona Rural, Nova Esperança do Sudoeste -
PR, CEP 85635-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob
o NIRE 412.0538048-8 em 27/12/2004 e última alteração contratual registrada
sob n°. 20102448833 em 18/03/2010 e inscrita no CNPJ/MF sob n®
07.151.208/0001-50, resolvem alterar e consolidar o contrato social mediante
as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO AUMENTO DE CAPITAL: O capital social que é de R$
720.000,00 (setecentos e vinte mil reais ), divididos em 720000 (setecentos e vinte mil) quotas
de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado
em moeda corrente nacional, é elevado para R$ 1.200.000,00 (hum milhão duzentos mil reais),
divididos em 1.200.000 (hum milhão duzentos mil) quotas de capital no valor nominal de R$
1,00 ( um real) cada uma.

§ 1.° - FORMA E PRAZO: O aumento de capital acima previsto e consolidado, no
valor de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), é inteiramente subscrito e
integralizado pelos sócios, em moeda corrente do país, neste ato, proporcionalmente às suas
participações no capital da sociedade.

§ 2.® - NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL: Em virtude das modificações havidas, o

SOCIO (%) QUOTAS VALOR

ANDREI RAFAEL STANG 2.00 24.000 24.000,00

AUGUSTINHO STANG 98.00 1.176.000 1.176.000,00

TOTAL 100.00 1.200.000 1.200.000,00

objeto social a exploração do ramo de Transporte e coleta de lixo urbano, hospitalar, industrial,
varriçâo de vias e logradouros públicos, operação, controle, monitoramento, manutenção de
aterros sanitários, obras, serviços e execução de serviços de engenharia sanitária de limpeza
urbana e transporte rodoviário de cargas em geral, intermunicipal, interestadual e internacional
passa a partir desta data a ter o seguinte objeto: Transporte e coleta de lixo urbano,

hospitalar, industrial, varrição de vias e logradouros públicos, operação, controle,
monitoramento, manutenção de aterros sanitários, obras, serviços e execução de serviços de
engenharia sanitária de limpeza urbana e transporte rodoviário de cargas em geral,
intermunicipal. interestadual e internacional, aterro sanitário e compostagem de resíduos
animais, industria de triagem, reciclagem e reaproveitamento de resíduos, incineração de
resíduos contaminados com derivados de petróleo e transporte de resíduos sólidos de origem
industriais e comerciais
CLÁUSULA TERCEIRA - As demais cláusulas permanecem inalteradas.
CLAUSULA QUARTA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: Á vista da modificação ora
ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação:

AUTENTICAÇÃO
Certifico que confere com o origlruil
Nova Esperança do Sudoeste PR
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OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA
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CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA

CNPJ/MF N° 07.151.208/0001-50

NIRE 412.0538048-8
1) ANDREI RAFAEL STANG, brasileiro, solteiro, nascido em 09.10.1984,
Empresário, inscrito no CPF/MF sob n® 047.042.039-13, portador da carteira de
identidade RG n° 8.382.109-4/ SESP-PR. residente e domiciliado na Av.
Iguaçu. 10. Centro. N.Esperança do Sudoeste -PR. CEP 85635-000 e
2) AUGUSTINHO STANG. brasileiro, solteiro, nascido em 02.10.1965,
Empresário, inscrito no CPF/MF sob n® 545.921.519-68, portador da carteira de
identidade RG n° 3.945.417-3/ SESP-PR. residente e domiciliado na Av.
Iguaçu. 520, Centro. Nova Esperança do Sudoeste -PR. CEP 85635-000,
Tem constituída entre-si uma sociedade empresária limitada que gira nesta
praça sob o nome de SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA,
com sede na Loc. Sâo Luiz. S/N, Zona Rural, Nova Esperança do Sudoeste -
PR. CEP 85635-000. registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob
o NIRE 412.0538048-8 em 27/12/2004 e inscrita no CNPJ/MF sob n®
07.151.208/0001-50, regida pelos artigos 1052 a 1087 da Lei 10406/2002,
pelas demais exposições legais aplicáveis a espécie, resolvem atualizar e
consolidar as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL. SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade gira sob
o nome empresarial de SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA e tem sede e
domicilio na Loc. Sâo Luiz. S/N, Zona Rural, CEP 85635-000 em Nova Esperança do
Sudoeste-PR.

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a
qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante
alteração contratual assinada por todos os sócios.
CLÁUSULA TERCEIRA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA
SOCIEDADE; A sociedade iniciou suas atividades em 28/12/2004 em seu prazo de duração é
por tempo indeterminado.
CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo
de: Transporte e coleta de lixo urbano, hospitalar e industrial. Varriçâo de vias e logradouros
públicos, operação, controle, monitoramento, manutenção de aterros sanitários, obras e
Serviços. Execução de serviços de engenharia sanitária de limpeza urbana, Transporte
rodoviário de cargas em geral, intermunicipal. interestadual e internacional, aterro sanitário e
compostagens de resíduos animais, industria de triagem e reaproveitamento de residuos.
incineraçâo de resíduos contaminados com derivados de petróleo e transporte de resíduos
sólidos de origem industriais e comerciais.
CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 1.200.000,00 ( hum milhão
duzentos mil reais ). divididos em 1200000 ( hum milhão duzentos mil) quotas de capital no
valor nominal de R$ 1.00 ( um real ) cada uma. subscrita e já integralizadas. em moeda

SOCIO (%) QUOTAS VALOR

ANDREI RAFAEL STANG 2.00 24.000 24.000.00

AUGUSTINHO STANG 98.00 1.176.000 1.176.000.00

TOTAL 100.00 1.200.000 1.200.000.00

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SOCIOS: A responsabiiiaaoe ae caaa
sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela
integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.
CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas sâo
indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos
outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de
preferência para a sua aquisição se postas á venda, formalizando, se realizada a cessão
delas, a alteração contratual pertinente.

Nova Esperança rio Sudoeste /
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Parágrafo único O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas
deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à
venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito
de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem
seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então
possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas
poderão ser livremente transferidas.
CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL:
A administração da sociedade cabe a AUGUSTINHO STANG, com os poderes e atribuições
de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e
extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e
terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários á consecução dos
objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome
empresarial isoladamente
§ 1 - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar
ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.
§ 2° - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da
sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar.
CLÁUSULA NONA - RETIRADA PRÒ-LABORE- Os sócios poderão, de comum acordo, fixar
uma retirada mensal, a titulo de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares
pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E
PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término da cada exercício social, em
31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração,
procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado
econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses
seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão
administradores quando for o caso.
Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião , o balanço
patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do
respectivo recebimento, â disposição dos sócios que não exerçam a administração.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo
ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros,
sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios
remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado corn base na situação
patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade
se resolva em relação a seu sócio. ^ . . .. .
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O Administrador
declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade,
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, fé pública ou a propriedade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Nova Esperança do
Sudoeste -PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste
contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja
ou venha ser.

Nova Esperança do Sudoeste
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E por estarem assim, justos e contratados, lavram, datam e assinam, juntamente
com 2 (duas) testemunhas, a presente alteração, em 3 (três) vias de Igual teor e forma,
devidamente rubricadas pelos sócios em todas as suas folhas, obrigando-se fielmente por si.
seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Nova Esperança do Sudoeste -PR, 26 de Julho de 2012.
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04/11/13 Consulta á Certidão Negativa de Débito

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENGIARIAS E

ÀS DE TERCEIROS

N° 001802013-14021208

Nome: SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA

CNPJ: 07.151.208/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscre\er quaisquer
díVdas de responsabilidade do sujeito passiw acima identificado que
vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu
nome relati\®s a contribuições administradas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a Inscrições em Dívida Aim da União (DAU).

'Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas
filiais, refere-se exclusivamente ás contribuições previdenciárias e às
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusi\« às inscritas em DAU,
não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais
inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei n°
8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis:
-  redução de capital social, transferência de controle de cotas de

sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de
sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo

art.931 da Lei rf 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção
de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi
emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
<http://wvvw. receita.fazenda.gov. br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01, de 20
de janeiro de 2010.

Emitida em 01/11/2013.

Válida até 30/04/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

wvwv010.dataprev.gov.br/cvre/conte)ío/cnd/cnd.html



09/12/13 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImiMrirrirPapel.asp?VARPessoaMatriz=13130518&VARPessoa=13130518&VARU^PR&VA.

VOLTAR

€AIMáK
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07i5i208/000i-50
Razão Social: sabia ecologico transportes de lixo ltda
Endereço: Loc SAO LUiz i / interior / nova esperança do

SUDOESTE / PR / 85635-000

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

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

Vaiidade: 03/12/2013 a 01/01/2014

Certificação Número: 2013120309554207045640

Informação obtida em 09/12/2013, às 17:33:32.

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

https;//www.sifge.cai«.gov.br/Enpresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprlmirPapel.asp?VARPessoaMatriz=13130518&VARPessoa=13130518&VARUf^PR&VARInsc.. 1/1



27/09/13

W MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradorla-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DiVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA
CNPJ: 07.151.208/0001-50

Ressal\«do o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscre\«r quaisquer dívidas de responsabilidade do
sujeito passiw acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam

Rr ® tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
(PGFN) ^ ̂  'f^scriçoes em Divida Ati\a da União junto á Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Esta certidão, emitida em nome da matriz e \álida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente á
situaçao do sujeito passiw no âmbito da RFB e da PGFN. não abrangendo as contribuições

contnbuiçoes devidas, por lei. a terceiros. inclusi\e as inscritas em DiVda Ativa do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A Qceitaçao desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na Intemet nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n^ 3, de 02/05/2007
Emitida às 11:15:46 do dia 27/09/2013 <hora e data de Brasília>
Válida até 26/03/2014.

Código de controle da certidão: C5E1.8767.A9DB.F3C2

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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f
PARANÁ
GOV?MríO 00 ESTAOD

Certidão Negati\a de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estaduai

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N® 11256890-91

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 07.151.208/0001-50

Este CNPJ/MF não consta nos cadastros da Secretaria da Fazenda do Paraná.

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrevera cobrar débitos ainda não registrados ou
que \enham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da
Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data.

Finalidade: Licitação

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.Dr.aov.br

Esta Certidão tem validade até 08/04/2014 ■ Fornecimento Gratuito

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão N** 11256890-91

Emitida Eietronicamente via inlemet

09/12/2013 -17:34:33

Dados transmitidos de forma segura

Tecnoiogia CELEPAR

https://www.arinternet.pr.gov,br/outros/_d_negativa2.asp?eUser=&eCPF=&eCNPJ=07.151.208/0001-50&eCadicms=&eNumlmage=XUU58S&eFinalldade... 1/1



Prefeitura Municipal de

Nova Esperanço do Sudoeste -^efeituraoen;^
Ho P0.000 Esperança

o

do Sudoeste

Adiníriisti açao 201 3 A 201 6

CERTIDÃO NUMERO

2013 / 199
EMITIDA EM 23/10/2013

Cadastro :131-0

Requerente...rSABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA
Proprietário.:SABIA ECOLOGICO TRASNPORTES DE LIXO LTDA
CNPJ / CPF...:07.151.208/0001-50
Endereço :LOCAL SAO LUIZ No: O
Bairro :20NA RURAL

Cidade :NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE PR
Alvara :008/2005

CERTIDÃO NEGATIVA

FINALIDADE: PARA FINS QUE A MESMA POSSA SERVIR

CERTIFICO/ para os devidos fins, que na conformidade com as
informações pretadas pelos orgaos componentes desta prefeitura,
em nome do (a) requerente, NAO CONSTA DÉBITOS referentes a Tributos
Municipais, inscritos ou nao em Divida Ativa, ate a presente data.

Em firmeza do que eu, EUGENIO D. M. DA A. SENEM passei e digitei
a  presente certidão, que nao apresentando rasuras, emendas ou
entrelinhas, vai por mim con.ferida, visada e assinada.

Reserva-se o direito

posteriormente constadas,
compreendidos nesta CERTIDÃO.

da Fazenda Municipal cobrar dividas
mesmo as referentes a periodos

A presente CERTIDÃO e valida sem razuras por 90 (Noventa) dias,
e copia da mesma so tera validade de conferida com a original.

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR 23 de Outubro de 2013 .

SÊIP
fcUfíArtPÊM

DIVISÃO DE TRIBUTOS

EUGENIO D. M. DA A. SENEM

TftBE:uiasè.AT
NOTAS

íinco que confere com o ongino-
a Esperança do aucioesíe PR

Fone/Fax: (46^ 3546-1144 e 3546-1224 -Av. lauacu. 750 - CEP 85635-000 ■ Nova Esperança do Sudoeste ■ Pr.
CNPJ 95 589 289/0001-32 www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br planejamentones@hotmail.com





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.151.208/0001-50

Certidão n®: 34857264/2013

Expedição: 27/08/2013, às 10:00:23
Validade: 22/02/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

*0-t

Certifica-se que SABIA ECOLOGico transportes de lixo ltda (matriz e
FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n® 07.151.208/0001-50, não consta
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitaçao desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br) .
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários a 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 concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA

CNPJ/MFN.° 07.151.208/0001-50

NIRE 412.0538048-8
folha 1 de 4

Os abaixo identificados e qualificados;
1) ANDREI RAFAEL STANG, brasileiro, solteiro, nascido em 09.10.1984,
Empresário, inscrito no CPF/MF sob n® 047.042.039-13, portador da carteira de
identidade RG n° 8.382.109-4/ SESP-PR, residente e domiciliado na Av.
Iguaçu, 10, Centro, N.Esperança do Sudoeste -PR, CEP 85635-000 e
2) AUGUSTINHO STANG, brasileiro, solteiro, nascido em 02.10.1965,
Empresário, inscrito no CPF/MF sob rr 545.921.519-68, portador da carteira de
identidade RG n® 3.945.417-3/ SESP-PR, residente e domiciliado na Av.
Iguaçu, 520, Centro, Nova Esperança do Sudoeste -PR, CEP 85635-000,
únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta
praça sob o nome de SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA,
com sede na Loc. Sâo Luiz. S/N, Zona Rural, Nova Esperança do Sudoeste -
PR, CEP 85635-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob
o NIRE 412.0538048-8 em 27/12/2004 e última alteração contratual registrada
sob n°. 20102448833 em 18/03/2010 e inscrita no CNPJ/MF sob r\-

07.151.208/0001-50, resolvem alterar e consolidar o contrato social mediante
as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO AUMENTO DE CAPITAL: O capital social que é de R$
720 000.00 (setecentos e vinte mil reais ), divididos em 720000 (setecentos e vinte mil) quotas
de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado
em moeda corrente nacional, é elevado para R$ 1.200.000,00 (hum milhão duzentos mil reais),
divididos em 1.200.000 (hum milhão duzentos mil) quotas de capital no valor nominal de R$
1,00 ( um real) cada uma.

§ 1.® - FORMA E PRAZO: O aumento de capital acima previsto e consolidado, no
valor de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), é inteiramente subscrito e
integralizado pelos sócios, em moeda corrente do pais, neste ato, proporcionalmente às suas
participações no capital da sociedade.

§ 2.® - NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL: Em virtude das modificações havidas, o

SOCIO {%) QUOTAS VALOR

ANDREI RAFAEL STANG 2.00 24.000 24.000,00

AUGUSTINHO STANG 98.00 1.176.000 1.176.000,00

TOTAL 100.00 1.200.000 1.200.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade que tem por
OVa/WICll Cl OyWW VIV I Wl • IW VJW I I W wwiwk« \4W Wl IW| • IWW|^IVV«IWI I II

varriçâo de vias e logradouros públicos, operação, controle, monitoramento, manutenção de
aterros sanitários, obras, serviços e execução de serviços de engenharia sanitária de limpeza
urbana e transporte rodoviário de cargas em geral, intermunicipal, interestadual e internacional
.  passa a partir desta data a ter o seguinte objeto. Transporte e coleta de lixo urbano,
hospitalar, industrial, varriçâo de vias e logradouros públicos, operação, controle,
monitoramento, manutenção de aterros sanitários, obras, serviços e execução de serviços de
engenharia sanitária de limpeza urbana e transporte rodoviário de cargas em geral,
intermunicipal, interestadual e internacional, aterro sanitário e compostagem de resíduos
animais, industria de triagem, reciclagem e reaproveitamento de resíduos, incineração de
resíduos contaminados com derivados de petróleo e transporte de resíduos sólidos de origem
industriais e comerciais

CLÁUSULA TERCEIRA - As demais cláusulas permanecem inalteradas.
CLAUSULA QUARTA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: Á vista da modificação ora
ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação:

Certifteo Je pr
Nova Esperança do Sudoeste
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OITAVA ALTERAÇAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA

CNPJ/MFN.° 07.151.208/0001-50
NIRE 412.0538048-8

folha 2 de 4

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA

CNPJ/MF N° 07.151.208/0001-50

NIRE 412.0538048-8
1) ANDREI RAFAEL STANG, brasileiro, solteiro, nascido em 09.10.1984
Empresário, inscrito no CPF/MF sob n® 047.042.039-13, portador da carteira de
identidade RG n° 8.382.109-4/ SESP-PR, residente e domiciliado na Av.
Iguaçu, 10, Centro, N.Esperança do Sudoeste -PR, CEP 85635-000 e
2) AUGUSTINHO STANG. brasileiro, solteiro, nascido em 02.10.1965,
Empresário, inscrito no CPF/MF sob n- 545.921.519-68. portador da carteira dê
identidade RG n° 3.945.417-3/ SESP-PR, residente e domiciliado na Av.
Iguaçu. 520, Centro. Nova Esperança do Sudoeste -PR. CEP 85635-000.
Tem constituída entre-si uma sociedade empresária limitada que gira nesta
praça sob o nome de SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA.
com sede na Loc. São Luiz, S/N, Zona Rural, Nova Esperança do Sudoeste -
PR, CEP 85635-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob
o NIRE 412.0538048-8 em 27/12/2004 e inscrita no CNPJ/MF sob n®
07.151.208/0001-50, regida pelos artigos 1052 a 1087 da Lei 10406/2002,
pelas demais exposições legais aplicáveis a espécie, resolvem atualizar è
consolidar as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICILIO: A sociedade gira sob
o nome empresarial de SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA e tem sede e
domicilio na Loc. São Luiz, S/N, Zona Rural. CEP 85635-000 em Nova Esperança do
Sudoeste-PR.

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a
qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante
alteração contratual assinada por todos os sócios.
CLÁUSULA TERCEIRA - INiCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA
SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 28/12/2004 em seu prazo de duração é
por tempo indeterminado.
CLÁUSULA OUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo
de: Transporte e coleta de lixo urbano, hospitalar e industrial, Varrição de vias e logradouros
públicos, operação, controle, monitoramento, manutenção de aterros sanitários, obras e
Serviços, Execução de serviços de engenharia sanitária de limpeza urbana. Transporte
rodoviário de cargas em geral, intermunicipal, interestadual e internacional, aterro sanitário e
compostagens de resíduos animais, industria de triagem e reaproveitamento de resíduos,
incineraçâo de resíduos contaminados com derivados de petróleo e transporte de resíduos
sólidos de origem industriais e comerciais.
CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 1.200.000,00 { hum milhão
duzentos mil reais ), divididos em 1200000 { hum milhão duzentos mil) quotas de capital nó
valor nominal de R$ 1.00 ( um real ) cada uma, subscrita e já integralizadas, em moeda

SOCIO (%) QUOTAS VALOR

ANDREI RAFAEL STANG 2.00 24.000 24.000.00
AUGUSTINHO STANG 98.00 1.176.000 1.176.000,00

TOTAL 100.00 1.200.000 1.200.000,00

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada
sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela
integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.
CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são
indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos
outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de
preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão
delas, a alteração contratual pertinente.

r> autenticação VCenífico QU0 confere com O ofiglnol / / " :
Nova Esperancí» do Sudoeste PR '
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OITAVA ALTERAÇAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA

CNPJ/MFN." 07.151.208/0001-50
NIRE 412.0538048-8

folha 3 de 4

Parágrafo único; O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas
deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à
venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito
de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem
seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então
possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas
poderão ser livremente transferidas.
CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL:
A administração da sociedade cabe a AUGUSTINHO STANG, com os poderes e atribuições
de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e
extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e
terceiros em gerai, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos
objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome
empresarial isoladamente .
§ 1.° - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar
ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.
§ 2.° - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da
sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar.
CLÁUSULA NONA - RETIRADA PRÓ-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar
uma retirada mensal, a titulo de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares
pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E
PARTICIPAÇAO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término da cada exercício social, em
31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração,
procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado
econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses
seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão
administradores quando for o caso.
Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião , o balanço
patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do
respectivo recebimento, â disposição dos sócios que não exerçam a administração.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo
ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros,
sucessores e o incapaz. Não sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou dos sócios
remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação
patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade
se resolva em relação a seu sócio.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O Administrador
declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade,
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, concussâo, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra
as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Nova Esperança do
Sudoeste -PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste
contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja
ou venha ser.

autenticação .
Certifico que confeie com o onglja^ ^
Nova Esperança do Sudoe«te W ' \ \U

O 9 DEZ. 2013

Oficia





OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE;
SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA

CNPJ/MFN.° 07,151.208/0001-50

NIRE 412.0538048-8
folha 4 de 4

E por estarem assim, justos e contratados, lavram, datam e assinam, juntamente
com 2 (duas) testemunhas, a presente alteração, em 3 (três) vias de igual teor e forma,
devidamente rubricadas pelos sócios em todas as suas folhas, obrigando-se fielmente por si,
seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Nova Esperança do Sudoeste -PR, 26 de Julho de 2012.

S-' /' f {"• — -

ANDREI RAFABL^STANG
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Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os ciados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houwr qualquer di\ergência, providencie junto a
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
fMt

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
07.151.208/0001-50

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATADEABERTURA

27/12/2004

' NOME EMPRESARIAL

SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA

TÍTULO DO ESTABEI^CIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATMDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perígosos
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
49.30-2-02 -Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, Intermunícipal,
interestadual e internacional

38.21-1-00 -Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
38.39-4-99 - Recuperação de materiais não especificados anteriormente

CÔOIGÔ E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

^00. SAO LUIZ

CEP

85.635-000

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

NÚMERO

S/N

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

município

NOVA ESPS^NCA DO SUDOESTE

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

27/12/2004

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SÍTUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 09/12/2013 às 17:15:33 (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 09/12/2013
www.receita.fâzenda.gov.br/prepararlmpressao/lmprlrnePagina.asp
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA

E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica
para a empresa abaixo, que a mesma encontra-se regularmente registrada neste
Conselho Regional, nos termos da Lei Federal n® 5.194 de 24 de dezembro de 1966,
estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s)
atribuição(ões) de seu(s) responsável(els) técnlco(s).

Certidão n»: 34389/2013 Validade: 31/03/2014

Razão Social: SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA

CNPJ: 07151208000150

Num. Registro: 43654 Registrada desde : 13/12/2005

Capital Social: R$ 720.000,00

Endereço: LOC. SAG LUIZ, S/N ZONA RURAL

Município/Estado: NOVA ESPERANÇA DO occocnnn
SUDOESTE-PR BbbJ^jUUU
Objetivo Social:
TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANO, HOSPITALAR, INDUSTRIAL, VARRIÇÃO DE
VIAS E LOGRADOUROS PÚBQCOS, OPERAÇÃO, CONTROLE, MONITORAMENTO,
MANUTENÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS, OBRAS, SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE ENGENHARIA SANITÁRIA DE ÜMPEZA URBANA
Restrição de Atividade : Ramo de atividades restrito a área de Engenharia Química.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2013, como seu(s)
responsável(eís) técnico(s).

Responsável (eis) Técnico(s):
1 - FÁBIO ANTONINHO GAMBIN

Carteira: PR-78465/D Data de Expedição: 23/05/2005
Desde: 13/12/2005 Carga Horária: 2: H/D
Título: ENGENHEIRO QUÍMICO Situação: Regular
DA RESOLUÇÃO 218 - ARTIGO 17 do CONFEA
Apostiiamento: O profissional possui o curso de Especialização em Gestão Ambiental em
Municípios, ministrado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR/PR.

Para fins de: CONCORRÊNCIAS

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(Ões) nos elementos contidos neste
documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 2013/125577, ressaltando a
impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva
de seu(s) responsávei(els) técnico(s).

Emitida via Internet em 09/04/2013 16:04:22

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N® 010/2002.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a
respectiva ação penal.

http;//creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidaojuridica.asp?SESSAO-7DMZAExxIsj.



V

Uniõo é o nosso notureza

ATESTADÒ Dl: CAPACIDADE fÉCNlCA

i  í
o MUNICÍPIO DE EN^3 MARQUES Estado dojPâra

devidamente inscrito í)o Ç
na Avenida Joaquim Bonettiv
má, neste ato representado pi
F/MF sob o n°. 865.037.23
SP/PR e CREA/SC 55238-4/D
de direito que a empresa
DA, devidamente inscrita riò
na comunidade de São Lu
do Sudoeste Estado doiParjá
ínheiro Fábio Antoninho
xecutou parcialmente o: cciri

i  ' I ::t i

de direito público internol,[ i
76.205.657/0001-57, com Sede
Enéas Marques Estado dc^ Pare
Edilson Bisolo, inscrito nb CF
Identidade n®. 5.697.784-8111 SE
ATESTA para os devidosj fins;
TRANSPORTES DE LIXO Lt
07.151.208/0001-50, localpafja
município de Nova Espenmça
Responsável Técnico, o Eng,...— - : i • x
CREA/PR sob n®. 78465/Di executou parcialmente o: cóhntó referente aos
serviços: ' ' '"' llj |' j i

i  ̂ . , ; i I i
a) Coleta, transporte e disposição final dél Iresíduos sólidos

domiciliares urbanos; ; I l i i
b Coleta, transpokéi, t'atamento e disposiçãi) !fiii||l{ de resíduos de

Aá.ü pessoa jurídica
Np1j/MF sob n®.
57^, na cidade ds
íto pngenheiro Civil
Uzà e Cédula de
lié dibaixo assinado,
^BIÂ ECOLÓGICO
';erilPJ/MF sob n®.
4 jZona Rural, no
Ãb, I através de seu
ijrtbin , inscrito no
[rato referente aos

saúde;

c) Coleta, transporte è disposição final de resíduQS i|ridústríais^

■r<\\ iíWData de inicio do cohtr^U: 08/02/2006 i i ji |U|^
Data de conclusão doido itrato: 08/09/2006 ^ ||

]■ '•4J'1 |Í"2A:^ -1 ^Confirmamos que ajernpr esa executou os serviços ãj^j r fedpscntos sem que
houvesse qualquer fato qüe dei abonasse a qualidade dos sçiwfcçs prestados.^

Enéas Marques Estbdp do Paraná em 11-de àbrif^dí

SERV. NOTARIAIS
ckiBas marques • PR

AUTEMt^^Sgma

i  fc i

Píflfelturo Municipal do EnéflS Marques Av.JooquiinBonetti, 579 Centro CEP 85.630-000 CNPJ 76.205.657/0001-57 fone/Fox (46)3544.1344
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA

E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que
o(a) profissional abaixo, encontra-se regularmente regjstrado(a) neste Conselho
Regional, nos termos da Lei Federal n^ 5.194/66, posslbllltando-o(a) a exercer sua
profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuiçâo(ões) constantes de seu
registro.

Certidão n^: 26058/2013

Nome: FÁBIO ANTONINHO GAMBIN

Carteira - CREA-PR NO :PR-78465/D
Registro Nacional : 1700855247
Registrado(a) desde ; 23/05/2005
Data Veto Registro :
Filiação : ÂNGELO GAMBIN

CARMEN MARIA GAMBIN

Data de Nascimento : 10/02/1980
Carteira de Identidade : 51163524

Naturalidade : FRANCISCO BELTRAO/PR

Título(s):
ENGENHEIRO QUÍMICO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Situação : Regular

Validade: 31/03/2014

CPF : 02787838995

Diplomação : 26/03/2004

Atribuições profissionais:
DA RESOLUÇÃO 218 - ARTIGO 17 de 29/06/1973 do CONFEA

Apostilamento: O profissional possui o curso de Especialização em Gestão Ambiental em
Municípios, ministrado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR/PR.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2013.

Para fins de: Comprovação junto a Órgãos Públicos

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 2013/100138.

Emitida via Internet em 22/03/2013 15:23:13

DIspensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N® 010/2002.
A ftlslficação derte documento constitul-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a
respectiva ação penai.

http;//creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidao.asp?SESSAO-sgJeYoKKjEEk&COD.
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União é o nossa natureza

ATESTAD

o MUNICÍPIO DE
de direito público interno,| >
76.205.657/0001-57, com isede
Enéas Marques Estado dq P|re
Edilson Bisolo, Inscrito rio ÇF
Identidade n°. 5.697.784-8j 11 sE
ATESTA para os devidos firjis
TRANSPORTES DE LIXp LT
07.151.208/0001-50, localEada
município de Nova Esper^n^
Responsável Técnico, ojlEngi
CREA/PR sob n®. 7846^0,1 €
serviços: j| j i

li I ■
!'

a) Coleta, transfiolrte
domiciliares urbanos; |

!  I'

b Coleta, transpórtc, t

saúde;

c) Coleta, transporte je c

I

Data de inicio do cclpti iitc
Data de conclusão do ::o

Confirmamos que JeriiiDr
houvesse qualquer fato qüe de

Enéas Marques Estado

m

3-4/D

PteteitüraMunicipcl d. Ené05 Marques Av. Ju.quta Boaelti, 579 Cent,. CtP BSmOOO (NPJ 76.205.657/0001-57 F.n./F.x (46) 3544.1344



Ot dados coi-ielantea no pruaente documento,

da inteira raspon$«ii>ii)dade do emiienta.
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AUTENTICAÇ^
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M11 Ul l^'\nrY^: I íili tf.R

TRANSPORTES DE LIXO L.TDA.

OKlilo) (ii nlOKloJ

TOMADA DE PREÇOS N° 011/2013

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

RAZÃO SOCIAL: Sabia Ecológico Transporte de Lixo Ltda.

CNPJ N° 07.151.208/0001-50

ENDEREÇO Localidade São Luiz, Zona Rural, S/N FONE: 46-35461137

MUNICÍPIO: Nova Esperança do Sudoeste EST. Paraná

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que o

responsável técnico referente a execução dos serviços, caso venhamos a vencer a

referida licitação é:

NOME ESPECIALIDADE CREA N° ASSINATURA

Fabío Antoninho Gabim Engenheiro Químico PR-78465/D

Declaramos, outrossim. que o(s) profissional(is) acima
relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Nova Esperança do Sudoeste, 09 de Dezembro de 2013

%■ ^ ''h_  n vv) J-v

tabeL
]

notas
RG: 3

CP

jgustínho Stang
Sócio Gerente

CARTÓRIO COSTA - Fone (46) 3&4b i l7
Av. Iguaçu, 508 - Nova Esperança do Sudoest

.945.417-3/SESP-PR^ Reconheço irerdadeinfa a(s) firmas de
' : 545.921.519-68— Nova Es^r^ça ckt ' Al) /CLoVT

Em Tesí^L—
cn SoliastiSo Saioi;io K-osia

Mifl; Schari Cubia •

www.sablaeajlogico.com.br - sabiaecologicoíghotmail.com - CNPJ 5^1i^1.2Õ'8/6òbi-SÒ
Aterro* Loc. São Luiz, S/n - Zona Rural - 85635-OOO-NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR.
SAC: Av. Iguaçu, 615 - FONE: (46) 3546-1199 - 85635-000 - NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR.
ESCRITÓRIO; CHAPECÓ - SC - FONE (49) 3322-8007 - sablaecologlco.chapeco@hotmail.com



SILy^?fiiQC,i:n=i:iig;íV
TRANSPORTES DE LIXO

/Ite/toátogâ^

TOMADA DE PREÇOS N° 011/2013

&

RELAÇÃO E DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS
EQUIPAMENTOS NECESSÃRIOS A EXECUÇÃO DO OBJETO.

RAZÃO SOCIAL: Sabia Ecológico Transporte de Lixo Ltda.

CNPJ N" 07.151.208/0001-50

ENDEREÇO Localidade São Luiz, Zona Rural, S/N FONE: 46-35461137

MUNICÍPIO: Nova Esperança do Sudoeste EST. Paraná

W

O representante legal da empresa Sabia Ecológico
Transporte de Lixo Ltda, na qualidade de Proponente do procedimento
licitatório sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS N° 011/2013,
instaurado pelo Município de Planalto, declara na forma e sob as penas
impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que possui as
instalações, veículos, equipamentos e equipe de pessoal necessários para a
realização da integridade dos serviços deste edital, conforme abaixo segue:

Certifico que o seto de
autenticidade foi afixado

na última folha.

PROPRIEDADE:

Nome do Proprietário Augustinho Stang

Endereço: Localidade São Luiz, Zona Rural, S/N.

Lote: 41

Gleba: 60FB

Matricula:_23042 Área: 200.000,00m2

Município; Nova Esperança do Sudoeste Estado; Paraná

www.sablaecologlco.com.br - sabiaecologico@hotmail.com - CNPJ 07.151.20(8/0001-50
Aterro: Loc. São Luiz. S/n - Zona Rural - 85635-OOQ-NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR.
SAG: Av. Iguaçu. 615 - FONE: (46) 3546-1199 - 85635-000 - NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR.
ESCRITÓRIO: CHAPECÓ-SC - FONE (49) 3322-8007-sabiaecologico.chapeco@hotmail.com



TRANSI>ORTES DE LIXO

te/teáteBâ^ ©2^^ &
QUANT. DESCRIÇÃO MARCA/MOD. CAP.TON. ANO

FAB.

01 CAMINHAO

MECÂNICO

OPERACIONAL

IVECO/TECTOR
170E22

6,56T/218CV 2013

OUANT. DESCRIÇÃO / CAPACIDADE MARCA MODELO ANO FAB.

01 CAIXA COLETORA MECENICA

OPERACIONAL, 15

USIMECA USIMECA 2010

NOME FUNÇÃO/CARGO RG CPF

TIAGO BRANDT MOTORISTA DE CAMINHAO 10.692.960-2 077.320.799-65

VALDECIR MAY MOTORISTA DE CAMNHAO 7.224.490-7 007.766.529-58

DORIVAL

RODRIGUES

GARI 9.320.078-0 043.674.709-03

CLAUDECI GARI 9.459.626-2 067.143.169-25

RICARDO LUIZ

LEMEN

GARI 3.765.670 024.599.619-28

FÁBIO JÚNIOR

DE ALMEIDA

OUEDES

GARI 10.709.144-0 072.261.379-25

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

TABELI

Nova Esperança do Sudoeste, 09 de Dezembro de 2013

\ugustinho Stang
Sócio GerenteSócio Gerente

^aptArio costa - Fone
Iguaçu 508 ̂- Nova Es£.^nç^ do Sudoeste

not
EXU3061

' Reconheço «rthto aUt
.. 3.945.417-3/SESP-PR
cIpF: r45.92i:?T9^8

, Sebastião Satéciu Costa - Taoelião
□ MarI; Schart Costa - T^itmliS Substitutt
rp*! pa.ila Friireo Mein • Escrevente

www.sabiaecologico.com.br - sabiaecologlco@hotmail.com - CNPJ 07.151.208/0001-50
Aterro" Loc. São Luiz, S/n - Zona Rural - 85635-OOO-NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR.
SAC:Av. Iguaçu, 615-FONE: (46) 3546-1199 - 85635-000 - NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE-PR.
ESCRITÓRIO: CHAPEGÒ - SC - FONE (49) 3322-8007 - sabiaecologico.chapeco@hotmail.com
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I  / \ I íx Eng" Civil e Seg do Trabalho
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SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA

SABIÁ ECOLÓGICO

CNPJ: 07.151.208/0001-50

Endereço:

Loc Sâo Luiz, SN.
Bairro Zona rural.

CEP 85.635-000.

Nova Esperança do Sudoeste (PR).

PROGRAMA DE

PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS
-PPRA-

NovaEsperanraloS Poesi

1 1 Dtl. lOtt

Icial

CHAPECÓ (SC) ^ ̂ 10 de
certifico que ^0

JANEIRO DE 2013 autenOciOaoe
na úit""®

Rua Aquiles Tomazelli. 470-E CEP; 89812-140 - Chapecó - SC. Tel:. (49) 3331-2302 -. E-mail: falor_engenharia@yahoo.com.br
FAÇA SUA PARTE, PRESERVE A NATUREZA.
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F AT O R Ederson Rogério Antonini
~ K í I - /. < V Eng° Civil e Seg. do Trabalho

CREA/SC 063166-6

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social:

SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA
CNPJ: 07.151.208/0001-50

Endereço:

Loc Sâo Luiz, SN.
Bairro Zona rural.

CEP 85.635-000.

Nova Esperança do Sudoeste (PR)..

2. HISTÓRICO DA EMPRESA E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

A empresa SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA, tem como
objeto social: Coleta de resíduos não perigosos, coleta de resíduos perigosos, tratamento de
disposição de resíduos e recuperação de materiais não especificados anteriormente, com
CNAE 38.11-4-00/37.02-9-00/38.12-2-00/38.21-1-00/38.39-4-01, com grau de risco 03,
atualmente conta com 26 (Vinte e seis) funcionários.

A empresa está situada á rua Sâo Luiz. SN. na Zona rural em Nova Esperança do Sudoeste-
PR, possui quatro setores como descritos abaixo:

Administrativo: Em sala comercial situada no centro do município com 120 m^ em
alvenaria, forro de madeira, piso cerâmico, cobertura em fibrocimento ventilação
natural e artificial, iluminação natural e artificial.
Aterro domiciliar: Terreno de 60.000 m^ localizado na rua sâo Luiz na zona rurai, onde
trabalham maquinas e caminhões, contem vestiário de 30m^ para trabalhadores do
local, iluminação e ventilação natural.

/- Coleta. Externo, nos locais de coleta do lixo. cidade, empresas e industrias onde
prestam seus serviços.
Triagem Industrial: Situada na rodovia PR-471 km 262 em um terreno com 12.500.00
m^ composto por três pavilhões em alvenaria, com cobertura de fibrocimento. piso de
concreto desempenado. ventilação e iluminação naturais com área total de 600m' e
contem vestiário e banheiro á parte com 40m'.

Tendo as seguintes atividades laborais realizadas pelas funções descritas abaixo:

Motorista de caminhão (5): Dirige veículos pesados como caminhões ou carretas,
manipulando os comandos de marcha e direção e conduzindo o veiculo no trajeto
indicado, segundo as regras de trânsito, para transportar cargas. Coordena a equipe de
coleta. Um destes motorista auxilia na coleta de material hospitalar.
Motorista de caminhão caçamba (0): Dirige veículos caçamba, manobra o mesmo e
aciona os mecanismos da caçamba para carga e descarga.

^  Serviços gerais (02): Separação do lixo, limpeza e pintura de tonéis de
armazenamento do lixo.

Engenheiro químico (1): Elabora, executa e dirige projetos de engenharia química
^  Motorista de carreta prancha (0): Dirige veículos prancha, manobra o mesmo e

aciona os mecanismos para carga e descarga dos contéineres.
Operador de maquina (0): Opera trator com carregadeira, manuseando volante,
alavanca de comando, acionando pedais. para prestar apoio e desenvolver as
atividades.

AUTENTIC.AÇÃO
Certifico que confere com o originai

Rua Aquiles Tomazelii, 470-E CEP: 89812-140 - Chapecõ - SC. Tel:. (49) 3331-2302 -. E-mail!?afor_^engenlilria4ya"^^^
FAÇA SUA PARTE. PRESERVE A NATUREZA. 1 1 DEZ. 2013

Certifico que o COSTA

Oficiai
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F AT O R Ederson Rogério Antonini
' Eng' Civil e Seg. do Trabalho

CREA/SC 063166-6

W

✓

✓

✓

✓

✓

Operador de maquina escavadeira hidráulica (0); Opera uma máquina montada
wo f ̂ ̂ provida de caçamba móvel, conduzindo-a e operando seus comandos de corte e ̂evação, para remover terra, pedras, areia, cascalho e materiais análoaos

escavadeira (0): Opera uma máqTna monffiobre rodas e provida de caçamba móvel, conduzindo-a e operando seus comandos de rnrte

Gari (15). Coleta o lixo acumulado em logradouros públicos e outros locais

dfcS^i" ® «depósitos apropriados, a fim de contribuir para a limpeza desses locais. Um destes garis faz a coleta de lixo hospitalar. ^
Auxiliar de escritório (1) Executa os serviços gerais de escritório tais como a

fan'Sm?rI?ns de documentos e correspondência, transcrição de dados lan^mentos. prestação de informações, participação na organização de arquivos e

estebXidlf ® Pf°cessos e rotinas
empresa através de licitações e demais

^ finSol^r ^ administrativos
3. OBJETIVOS do PPRA

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA. tem por obietivo atender ao nua

^ " ° SSST/MTb, publicada no Diário Oficial da Unfâo er^
rnH... Regulamentadora n.o 9 (NR 9), visa estabelecer a obrigatoriedade, por parle de
Sí '"at""'Çoaa regidas pela CLT, da elaboração e implantação de urn p?lgraml de segurança, destinado a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores através da
antecipação, reconhecimento, avaliação e controle das ocorrências de riscos arnbient^
existentes OU possíveis de ocorrer nos diversos ambientes de trabalho, considerando ainda a
proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. consioeranao ainda a

Objetiva, também, propor medidas de controle que contribuam para a eliminação ou
minimizaçâo dos riscos encontrados, contribuindo para o conforto a segurança dos empregados
Drr^ ^ ® o®"" o disposto nas demais NR's. em especial com o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO. previsto na NR - 7.

4. NORMAS RELATIVAS À SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

4.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A matéria relativa à Segurança e Medicina do Trabalho está disciplinada no capítulo V do Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). alterado pela Lei n.o 6.514/77, e regulamentada pela
Portana 3.214/78, através das respectivas Normas Regulamentadoras (NR's).

A análise está baseada, principalmente, nas seguintes Normas Técnicas Legais;
CLT - Lei n.o 6.514/77, Inciso I, artigos 157 e 158;

e 164 Segurança e Medicina do Trabalho nas Empresas, artigo 162. 163
CLT - Seção V. Das Medidas Preventivas de Medicina do Trabalho, artigos 168 e 169;
CLT - Seção XIII, Das Atividades Insalubres e Perigosas, artigos 189 e 190;
CLT - Seção IV, Do Equipamento Individual - EPI, artigos 166 e 167;
CLT - Seção XV. Das Outras Medidas Especiais de Proteção, artigo 200, Incisos VII e VIM:
Lei n.o 8.212/91 - Lei Orgânica da Seguridade Social, parágrafo terceiro, artigo 22;
Lei n.o 8.213/91 - Planos de Benefícios da Previdência Social, parágrafo primeiro artiqo 19 e
Incisos I e II, artigo 20.

• Todas as NR's, Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

4.2 ANÁLISE DAS NORMAS REGULAMENTADORAS (NR's)
NR 4 - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho -
SESMT P-...^litenticação

Nola Es ° Rua Aquiles Tomazelii. 470-E CEP: 89812-140 - Chapecó - SC. Te!. (49) 3331-2302 -. E-mail: fato?engeTharia@yaho°^^^^^
FAÇA SUA PARTE. PRESERVE A NATUREZA. M^DE7^13

Certifico que o selo de
autenticidade foi afixado
na última folha.

COSTA

Oficia
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Ederson Rogério Antonini
FATOR Eng" Civil e Seg. do Trabalho
O  CREA/SC 063166-6

Obriga a todas empresas que possuam empregados regidos pela CLT a manter um SESMT
dimensionado conforme a gradaçâo de risco da atividade principal e o número total de empregados,
conforme o quadroj^^^ o°^SIVlT: SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA,
não se enquadra nesta norma, porém é recomendado terceirizar serviços de segurança e medicina o
trabalho para a manutenção do PPRA, LTCAT e do PCMSO.

NR 5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA
Conforme Quadro I da NR-5 a empresa classificada no Grupo 0-17 com até 19 funcionários

não tem a necessidade da instalação da CIPA. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que
tem como objetivo de observar, relatar e atuar nas situações de risco dos ambientes profissionais.

Diante disso, existe a necessidade de Implementação da CIPA, devido a quantidade de
funclonárj^^^^ é composta por representantes do empregado e do empregador, dimensionada pelo
arau de risco da atividade principal da empresa e pelo número de empregados do estabelecimento.

Entre as tarefas da CIPA consta a elaboração do Mapa de Riscos (por setor), bem como o
acompanhamento e cumprimento do PPRA.

NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual - EPI
EPI é um dispositivo de uso individual, de fabricação nacional ou estrangeira, destinado a

nrotPHPr O trabalhador dos agentes agressivos no ambiente de trabalho. Todo EPI devera,
obrigatoriamente, possuir o Certificado de Aprovação (CA) e o Certificado de Registro do Fabricante
(CRF). aos seus trabalhadores e estes, além de ̂ ^l^erem
orientação da forma correta de utilização, são obrigados a utilizar os mesmos e a zelar pela sua
guarda, higiene e conservação.

NR 7 - EXAMES MÉDICOS

Os exames serão realizados conforme PCMSO, na admissão, periódicos, de mudança de
função, de retorno ao trabalho e demissão, atingindo a totalidade dos empregados.

NR 26 - COR E SINALIZAÇÃO
Nos setores, como recebimento e descarga, picotamento e prensagem carregarnento e

.i va., r.ar.nmBnHa-se a demarcacão no piso, por meio de faixas amarelas, as áreas de açao das
máquinas bem como outros locais ou equipamentos que exijam atenção As áreas de circulação de
pessoas e equipamentos, devem ser mantidas bem conservadas, sinalizadas e desobstruídas.
5 RISCOS AMBIENTAIS - CONCEITOS

Para efeito das NR s, consideram-se RISCOS AMBIENTAIS os agentes físicos, qulniicos e
hinlAaicos mecânicos e ergonômicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua
natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos
do FiSIC^^^ diversas formas de energia a que possam estar expostos os
trabalhadores, tais como: ruído, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizan es e
nãoionizame.om^^^^^^^ ^
nrnanismo Dela via respiratória, em forma de poeiras, fumos, névoa, gases ou vapores, ou que pelanSzã da árividade possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele ou por
ingestão como |raxas,^^^^^^^

nnceam pstar exDOStos os trabalhadores, que executam o atendimento de ambulatório,
^tareVarva^ão. coleta de lixos de banheiros e refeitórios lavagem de pisos, de paredes e deaparelho^^sanitàTOS^fra^s^ortede^ixoc^^^^ interferem negativamente na relação
"HOMEM E SEU TRABALHO", tais como: posturas, iluminação
trabalho e do ambiente, sobrecarga de trabalho (física e mental). confere com o originai

RU, AKVilas ~i, 470-e CEP: 898,2-,40 - Criapecà - SC, Te,„ (49,
FAÇA SUA PARTE. PRESERVE A NATUREZA. 1 1 UhL

na última fom

IO CO



■  A \

úr ■

(.',íiVkP



F AT O R Ederson Rogério AntoninI
Eng° Civil e Seg. do Trabalho

CREA/SC 063166-6

I  ACIDENTES, todas atitudes ou hábitos profissionais que transmitam aoesqueleto e órgãos do corpo deformações físicas, atitudes viciosas, modificações na estrutura óssea
H  ° operação desconfortável de máquinas ou equipamentos, máquinas e ferramentasinadequadas ou defeituosas, arranjos físicos inadequados, produtos inflamáveis mal estocados

riscos elétricos diversos, produtos explosivos, etc. estocados.
Na elaboração do PPRA serão considerados os seguintes risco ambientais; os aqentes físicos
químicos e biologicos, conforme NR-9. existentes nos ambientes de trabalho que em função de sua

df exposição, sâo capazes de causar danos â saúde

COMENTÁRIOS:

Ruído

Todo o funcionário deverá utilizar proteção auditiva sempre que operar maquinário com Nivel de
Pressão Sonora (ruído) superior a 85 dB(A): h cnu uuiíi iNivei oe
-  Nas proximidades dos maquinários também há incidência de ruido, portanto recomenda-se o uso

de proteção auditiva aos funcionários que aí labutam.
- A existência de ruído no ambiente de trabalho pode trazer várias conseqüências entre elas.
influenciar no desempenho dos trabalhadores e até causar surdez, temporária ou permanente
-  Ruídos acima de 90 dB(A) (dB = decibéis - unidade de medida do som) dificultam a comunicação

verbal, as pessoas precisam falar mais alto e prestar mais atenção para serem compreendidas o
aborrecimentos, dores de cabeça, stress e faz aumentar a tensão psicológica dos

trabalhadores, vindo com isso a contribuir para a diminuição do rendimento dos trabalhadores
Devido a dificuldade de comunicação verbal existe a possibilidade de ocorrer acidentes com
terceiros.

- Calor:

O trabalho desenvolvido dentro de pavilhões construídos em alvenaria devido a insolaçào há
a concentração de calor intenso no seu interior devendo ser tomadas algumas medidas para conforto
ambiental naturalmente adotadas, como ventilação, trabalho em local aberto, vale ressaltar a
importância da reposição hídrica, e. portanto do fornecimento de água potável aos trabalhadores e
nos dias mais quentes pode-se fornecer uma solução do chamado soro caseiro, composto por um
litro de agua. onde se colocam oito medidas (igual a uma colherinha de café) de açúcar e quatro
medidas de sal; fornecidas aos trabalhadores durante a jornada de trabalho.

- DOENÇAS DO TRABALHO DEVIDAS A RISCOS BIOLÓGICOS.

Os riscos biológicos que podem ser capitulados como doenças do trabalho portanto
classificados como acidentes do trabalho, desde que estabelecido o respectivo nexo causai incluem
infecções agudas e crônicas, parasitoses e reações alérgicas ou intoxicações provocadas por plantas
0 snimsis.

As infecções sâo causadas por bactérias, vírus, riquetzias. clamídias e fungos.
As parasitoses envolvem protozoários. helmintos e artrópodes.
Muitas das doenças ocupacionais são zoonoses. isto é. tem origem pelo contato com animais

e conseqüentemente trabalhadores agrícolas e aqueles envolvidos no manejo de aviários, rebanhos e
criação em geral podem estar sob permanente risco se medidas preventivas apropriadas não forem
aplicadas. Em geral o que acontece é que os trabalhadores em industrias urbanas estão mais
protegidos contra os riscos do trabalho que os trabalhadores rurais.

Algumas das doenças infecciosas e parasitárias sâo transmitidas ao homem por espécies de
artrópodes (mosquitos, carrapatos. pulgas. etc.) que atuam não somente como vetores de doenças
transmissíveis, mas também , como hospedeiros intermediários.

Um grande número de plantas e animais produzem substâncias que são irritantes, tóxicas ou
alérgicas. Poeiras advindas dos locais onde ficam plantas e animais carreiam vários tipos de
materiais alergênicos, incluindo pequenos ácaros. pelos, fezes ressequidas em pó, pólen serragem
esporos de fungos e outros sensibilizantes. f w t i c A ç A O
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Riscos biológicos ainda incluem picadas de animais peçonhentos, mordidas por ataque de
anima^ domésticos e selvagens (caso da raiva). Trabalhos ao relento sob a ação permanente de sol
frio, chuva e vento pode propiciar a quebra da resistência orgânica e favorecer o aparecimento de
mfecçoes. Do mesmo modo as pessoas que lidam com plantas e animais e seus produtos ou na
produção de alimentos e seu processamento, tem mais probabilidade de se exporem aos riscos
biológicos.
Pessoal de laboratórios, hospitais e serviços sanitários, comumente estão sujeitos a esse tioo de
risco. Dentre os riscos biológicos podemos destacar:

- Viroses: sâo várias as doenças produzidas por vírus que podem ser caracterizadas como
ocupacionais. Elas abrangem viroses respiratórias, viroses eruptivas, enteroviroses e arboviroses.
Esse tipo de infecçâo pode ser de transmissão direta, de pessoa para pessoa (rubéola gripe) ou oor
um vetor (o mosquito na febre amarela silvestre) ou pelo manuseio de animais infectados
As infecções adquiridas em laboratórios de patologia podem ser resultantes do trabalho com o virus
de pequenos acidentes ou proveniente de animais em experimentos (na observação ou na autópsia)
de aerossóis ou da contaminação dos materiais e utensílios usados (tubos pipetas placas etc ) O
mesmo pode ocorrer no trabalho de saúde pública. A infeçâo por vírus pode acontecer
simultaneamente em pacientes e no pessoal que trabalha no hospital. A temida e indeseiável
infecçao hospitalar. Dentre as viroses mais comumente ligadas ao trabalho temos:

- a Raiva, que se constitui num risco para veterinários, tratadores de animais, entregadores
de compras, carteiros, exploradores de cavernas e todos aqueles que tenham contato com canídeos
e felinos nao vacinados, morcegos e outros mamíferos que mordem. É uma doença a vírus
constituída por encefalite aguda geralmente fatal, à qual são susceptíveis a maioria dos mamíferos O
período de incubaçâo é em geral de 1 a 3 meses, mas pode variar muito dependendo da extensão da
laceração, inervaçâo da região atingida, proteção da roupa no local da mordida e outros fatores. Os
primeiros sintomas são ansiedade, dor de cabeça, febre, mal-estar e perturbações sensoriais
freqüentemente relacionadas com a mordedura (ou lambida da pele ferida) por animal raivoso A
doença evoluem, com manifestações de paresia ou paralisia; o espasmo dos músculos da deglutição
leva o paciente a evitar a ingestão de líquidos, inclusive água (hidrofobia). Ocorre também aerofobia.
Seguem-se delírio e convulsões. A morte resulta da paralisia dos músculos respiratórios, geralmente
de 2 a 6 dias A prevenção da raiva em humanos após mordedura centraliza-se na aplicação
imediata de duas medidas básicas: remoção do vírus por limpeza imediata do ferimento e sua
desinfecção, emprego de imunoglobulina humana seguindo-se a vacinação específica. Captura do
animal para observação. Medida profilática de valor é a vacinação preventiva de cães e gatos e evitar
contato com animais desconhecidos.

- Doença da arranhadura do gato: estão sujeitos os que trabalham com este animal e seu
causador é um tipo de clamídia que tem acesso ao homem através de uma unhada ou por ferimentos
de objetos pontudos ou espinhos contaminados. Forma-se no local uma papula. que pode progredir
para uma erupção vesicular. desenvolve-se posteriormente uma linfadenite regional seguida de febre
e mal-estar. Em geral esses sintomas tendem a desaparecer se seqüelas, mas pode ser confundida
com doença neoplásica ou granulomatosa. A prevenção consiste em trabalhar com esses animais
devidamente protegido.

- Dpença de Newcastie, que pode acometer os que trabalham em aviários e tratadores de
pássaros. E produzida pelo Myxovirus multiforme que tem infeta o homem através do aparelho
respiratório provocando lacrimejamento, conjuntivite e edema das pálpebras, febre e manifestações
respiratórias. A prevenção consiste no manuseio adequado de pássaros infetados.

- Hepatites virais (A-B-C-D) estão particularmente vulneráveis os que trabalham em hospitais
e em postos de atendimento do público em geral, dentistas, pessoal de saneamento, lixeiros. Início
geralmente súbito, com febre, anorexia, náuseas, dores abdominais e icterícia. Apresenta grande
variedade clínica, desde formas benignas até as graves e mortais. Ocorre no mundo inteiro e seu
reservatório é o próprio homem. Os surtos são mais freqüentes em instituições como industrias,
quartéis e escolas. A transmissão se faz de pessoa a pessoa. As medidas de prevenção se baseiam
principalmente na educação quanto as medidas de saneamento e higiene pessoal; evitar
aglomerações e o uso de descartáveis. A vacinação deve ser obrigatória para todos engajados em
serviços de saúde, ou que façam atendimento público.

-Riquetsioses e clamidias, se caracterizam por febre e erupção na pele e são transmitidos por seus
reservatórios os artrópodes: autenticaçAO
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- Doenças bacterianas: as principais doenças bacteríanas de origem ocupacional sâo em geral
decorrentes da negligência nos cuidados com pequenos ferimentos , escoriações na pele. Essas
infecções são em sua maioria causadas por estafilococus e estreptococus e podem ser evitadas com
medidas de higiene e cuidados adequados. Entretanto existem aquelas mais graves e perigosas e
entre elas destacamos:

- Tétano, que se constitui num risco potencial para todos os trabalhadores principalmente
aqueles sujeitos a pequenos ferimentos penetrantes e os que lidam com animais. Também se
constitui em risco para bombeiros, militares, policiais e todos aqueles expostos ao risco de lesões
traumáticas na vida diária. Doença aguda devido à ação sobre o sistema nervoso central da toxina do
bacilo tetânico em desenvolvimento anaeróbio em um ferimento, em geral perfurante (também
queimaduras). Caracteriza-se por contraturas musculares dolorosas Iniciando-se pelos masseteres e
músculos do pescoço dando o trisma e a rigidez da nuca que lhe sâo característicos estendendo-se a
seguir aos do tronco que se acompanha das contraturas. A letalidade pode chegar a 70%. Os animais
herbívoros sâo seus reservatórios em especial o cavalo, em cujo intestino o germe vive como
hóspede normal, inócuo. A vacinação geral de todos os trabalhadores é a grande medida para evitar
essa perigosa infecçâo e confere sólida proteção.

- Leptospirose também chamada de Doença de Weil. As ocupações sob risco incluem
pessoal de fazendas, cortadores de cana, plantadores de arroz criadores de pequenos animais,
feirantes, trabalhadores em esgotos, mineiros, lixeiros, feirantes, peixeiros, mineiros, magarefes.
criadores, pessoal militar etc. Sâo seus hospedeiros intermediários ,os ratos, cães, animais
selvagens. Caracteriza-se por febre, calafrios, intenso mal-estar, vômitos, mialgias, conjuntivite e
eventualmente síndrome meninge; as vezes icterícia, insuficiência renal, hemorragias. O gado bovino,
cães e porcos sâo seus reservatórios. Também os ratos e outros roedores e animais silvestres, assim
como cobras e râs. Os surtos ocorrem em pessoas que entram em águas contaminadas com urina de
animais domésticos ou selvagens. Medidas preventivas incluem proteção dos trabalhadores com EPI.
identificação dos cursos de água contaminados; combate aos roedores nas residências. Queima da
palha dos canaviais antes do corte.

- Peste estão sob risco os pastores, vaqueiros, caçadores, geólogos. As pulgas sâo os seus
vetores e os roedores silvestres os seus reservatórios e com menos intensidade os coelhos
Caracteriza-se por febre elevada, cefaléía, hipotensâo arterial, confusão mental, dor intensa na região
inguinal. axila ou pescoço, conforme a localização do bubâo. Apresenta diversas formas clínicas:
ganglionar ou bubônica, pneumôníca, septícemia e ambulatória. As medidas preventivas incluem a
vacinação. Medidas de antiratizaçâo e desratização, combate as pulgas. Educação sanitária.

- Tuberculose , é geralmente adquirida no ambiente familiar. No trabalho o pessoal dos
serviços de saiide sâo os mais sujeitos mas é preciso haver um contato freqüente e prolongado com
casos ativos. É uma doença cuja mortalidade está recrudescendo e já preocupa as autoridades
sanitárias de diversos países entre eles o Brasil. Os exames de laboratório sâo fundamentais para se
estabelecer o diagnóstico.

- Intoxicação alimentar, causadas principalmente pelas bactérias do grupo das salmonelas.
clostridium e estafilococus que se desenvolvem na manipulação dos alimentos em cozinhas
industriais e cafeterias em fabricas. Tem inicio e evolução rápidos, geralmente em manifestações
entéricas ligadas á ingestão de alimentos ou água entre pessoas que os usaram na mesma ocasião
As medidas profiláticas se baseiam na refrigeração adequada de alimentos, manuseio higiênico de
produtos da alimentação; exclusão temporária das pessoas com qualquer tipo de infeçào
principalmente as piogênicas e uso de mascaras , luvas e roupas adequadas no preparo de
alimentos.

MIcoses e fungos, tanto podem ser manifestações sistêmicas, superficiais ou produzindo
hipersensibilidade. Entre elas temos a candidiase ou moniliase, a aspergilose, histoplasmose.
dermatofitose (pé de atleta), esporotricose, pulmão do fazendeiro, bagaçose, suberose, etc.

Fonte: Dr. Daphnis Ferreira Souto,Médico do Trabalho,Membro do Conselho Técnico Cientifico da
ABMT, Associação Brasileira de Medicina do Trabalho

6. RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

6.1 PARTICIPANTES
AUTENTICAÇÃO
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No processo de responsabilidade bilateral empregado-empregador, tiveram participação
efetiva e pleno conhecimento das INSPEÇÕES E ANÁLISES que foram efetuadas pelo Engenheiro
de Segurança do Trabalho, Ederson Rogério Antonini CREA/SC 063166-6.

Para tanto, foram executados os devidos levantamentos, no dia 02 de janeiro de 2013 de
todos setores da empresa, sempre na companhia do Sra. Adriana Balmann , que prestou informações
a respeito das atividades desenvolvidas.

6.2 INSTRUMENTAL

•  Agente Ruido; MEDIDOR DE PRESSÃO SONORA (DOSÍMETRO) DOS-500 DA
INSTRUTHERM, ATUANDO NO CIRCUITO DE COMPESAÇÂO (A), RESPOSTA ( SLOW) E
(FAST), RESPECTIVAMENTE;

Para avaliação do ruído contínuo ou intermitente no ambiente de trabalho foi utilizado o
Dosímetro de ruído Modelo Dos-500 da marca Instruterm, com nível sonoro de 70 à 140 dB, com
ponderação de freqüência Tipo "A" e circuito de resposta lenta (SLOW) na altura do ouvido do
trabalhador, voltado para a(s) fonte(s) de ruído.

• Agente Iluminação: Luximetro Digital Modelo LD-240 marca Instruterm.

Os niveis de ruido foram aferidos junto ao pavilhão auditivo dos empregados, em seus locais de
trabalho de maior permanência. Os níveis de iluminação foram medidos exatamente nas superfícies
de trabalho dos empregados, onde são exigidas as condições apropriadas ao trabalho visual, sendo
as áreas de circulação aferidas a 0,75 m dos pisos.

7. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO
7.1 EPTs - ESPECIFIAÇÕES BÁSICAS PARA APLICAÇÃO

a) Proteção para a cabeça

Protetores faciais, destinados à proteção dos olhos e da face, contra lesões ocasionadas por
partículas, respingos, vapores de produtos químicos e radiações luminosas intensas;
Óculos de segurança, para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos, provenientes do
impacto de partículas;
Óculos de segurança, para trabalhos que possam causar irritações nos olhos e outras lesões
decorrentes da ação de líquidos agressivos e metais em fusão;
Óculos de segurança, para trabalhos que possam causar irritação nos olhos provenientes de
poeira:
Óculos de segurança para trabalhos que possam causar irritações nos olhos e outras lesões
decorrentes da ação de radiações perigosas;
Máscaras para soldadores nos trabalhos de soldagem e corte com arco elétrico;
Capacetes de segurança, para proteção do crânio nos trabalhos sujeitos á quedas e projeção de
objetos.

b) Proteção para os membros superiores

Luvas, mangas de proteção ou cremes protetores devem ser usados em trabalhos em que haja
perigo de lesões provocada por:
• Materiais ou objetos escoriantes, abrasivos ou perfurantes:
•  Produtos químicos corrosivos, cáusticos, tóxicos, alérgicos, oleosos, graxos. solventes orgânicos e

derivados de petróleo;
• Materiais ou objetos aquecidos; autentic.ação. ^scargas elétricas;
• Agentes biológicos; 1 1
•  Radiações perigosas.

c) Proteção para os membros inferiores \
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• Calçados de proteção contra riscos de origem mecânica e ou elétrica;
• Calçados impermeáveis, para trabalhos realizados em lugares úmidos ou lamacentos-
• Perneiras de proteção contra riscos de origem térmica e ou mecânica.

d) Proteção contra quedas com diferença de nível

• Cinto de segurança, para trabalhos em altura superior a 2 metros, onde exista o risco de queda
• Cadeira suspensa, para trabalhos em altura que necessite deslocamento vertical-

• acoplado ao cinto de segurança, ligado a um cabo de segurança independente para trabalhos realizados com movimentação vertical em qualquer tipo de andaime suspenso.

e) Proteção auditiva

Os Protetores auriculares, para trabalhos realizados em locais em que o nível de ruído seia suoerior

fntermrtente ® intiicahi os limites de tolerância para ruído continuo ou
Obs.: Os protetores auriculares atenuam em média de 25 dB (A).

f) Proteção respiratória

^ Para exposições a agentes ambientais em concentrações prejudiciais a saúde do trabalhador de
acordo com os limites estabelecidos na NR 15.
• Respiradores contra poeira, para trabalhos que impliquem em produção de poeiras;
• Máscaras para trabalho de limpeza por abrasâo, através de jato de areia;
• Máscaras de filtro químico, para exposição a agentes químicos prejudiciais à saúde;
• Aparelhos de isolamento (autônomos ou de adução de ar), para locais de trabalho onde o teor de

oxigênio seja inferior a 18 % (dezoito por cento) em volume.

9) Proteção do tronco

Aventais, jaquetas capas e outras vestimentas especiais de proteção para trabaihos onde haia risco
de lesões provocadas por: ^
• Riscos de origem térmica e mecânica;
• Agentes químicos;
• Agentes meteorológicos;
• Coletes Refletivos;

• Umidade proveniente de operações em abertura de valas e colocação de tubos
h) Proteção do corpo inteiro

. Aparelhos de isolamento (autônomos ou de aduçâo de ar) para locais de trabalho onde haja
exposição a agentes quimioos absorviveis ou pela pele, ou pelas vias respiratórias ou peia via

^ digestiva, prejudicial à saúde. '
i) Proteção da pele

Cremes Protetores

• Grupo 1 - Água resistente, quando aplicados à pele do usuário, não são facilmente removíveis
com água;

• Grupo 2 - Óleo resistente, quando aplicados à pele do usuário, não são facilmente removíveis na
presença de óleos ou substâncias apolares;

• Grupo 3 - Cremes especiais, com indicações e uso definidos e bem especificados pelo fabricante

7.2 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA - EPC*s

Os equipamentos de proteção coletivas, serão considerados sempre como prioritários e, quando
estes não forem suficientes para eliminar os agentes agressivos, serão adotados os EPrs. Exemplos
de EPCs: iluminação adequada de ambientes, extintores portáteis e sobre rodas, faixas de
isolamento, placas de sinalização, placas educativas, coberturas e fechamentos laterais
enclausuramento, ventilação (natural ou artificial), anteparos, programa de manutenção periódica de
máquinas, chaves elétricas blindadas, programa rotineiro de organização de áreas, etc.

7.3 PLACAS DE SEGURANÇA Ce.liífco qXf o origino.
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Preferencialmente, em todos os setores existem placas alusivas á segurança do trabalho Estas
devem sao renovadas periodicamente, a fim de que o hábito em vê-las nâo as torne como elemento
decorativo. Também existem placas indicativas de quais os EPI s sâo obrigados em cada setor.

7,4 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

A proteção contra Incêndios compreende uma série de medidas, em aplicação na emoresa tais como
distnbuição de extintores portáteis e sobre rodas, armazenamento de materiarc3®ns Sarros
dos rnflamaveis, proibição de fumar dentro dos locais de trabalho, treinamento de uma equipe no uso
do material de combate a incêndio e a conscientização de chefes e subordinados das necessidades
de prevenção de incêndios.
A empresa deve manter em seus setores diversos extintores de incêndio, devidamente instalados e
sinalizados, com etiquetas de dados, lacre, bom aspecto externo e com programa de revisão
penodica.

8. ANEXO:

a) ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS;
b) REGISTRO DE DADOS E MEDIDAS DE CONTROLE;

c) PLANEJAMENTO DE AÇÕES;

d) MODELO DE PLANILHA DE CONTROLE DE EPTS

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

A observância das medidas de controle propostas e cronograma de ações, contidos nas
planilhas do item 8 deste relatório, nao desobriga a Empresa do cumprimento de outras disposições
que com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obras e regulamentos sanitários do
Estado ou Município de Chapecò, bem como daquelas oriundas de convenções coletivas de trabalho.
As informações contidas neste relatório, deverão ser mantidas pela Empresa por um oeriodo
mínimo de 30 anos. r- ^ ww
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ervico Especializado em Engenharia Hã uranca e Medicina

ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

O- Geral 1- Cole a 2 - Administrativo 3 - Triagem industrial 4- Aterro domiciliar
FONTE N° EMPREG

inspeção 02/01

Tipo de Riscosetor AGENTE POSSÍVEIS AVALIAÇÃOFUNÇÕES ATIVIDADES REALIZADASGERADORA EXPOSTOS
DANOS ASAUOE QUANTITATIVA

Químico

Biológico

Físico

Óleos graxas,
nevoa de tinta

solventes

Bactérias

protozoâríos

Ruído

Umidade

Pintura e

conserto de

tonéis. lixo com

graxa.

Lixo das salas e

sanitários,

degetos

Tráfego de veícuí

peza de salas e B

Serviços
gerais Separação do lixo. limpeza e pintura de

tonéis de armazenamento do lixo.

Oermatoses

ocupacionaís

Doenças
contágio

por

Surdez ocupacional

Doenças,
resfriados. etc.

80 dB(A)

Físico

Umidade

Calor

85 dB(A}

Chuva e umidade

Sol e ambiente.

operador retro

escavadeira

operador

escavadeira

hidráulica

Opera maquina montada sobre rodas e
provida de caçamba movei, conduzindo-a
e operando seus comandos de corte e

esteiras e provida de caçamba móvel,
conduzíndo-a e operando seus
comandos de corte e elevação, para

Resfriados

Queimaduras

solares.

Físico Ruido

Ruído de

maquinas,

tratores,

retroescavadeira

s e das demais

operações

realizadas no

local.

Qperéidci retro

escavadeira

Operador
escavadeira

hidráulica

Motorista

caminhão

caçamba

Operador de
maquina

Opera uma máquina montada sobre rodas
e provida de caçamba móvel, conduzindo-
a e operando seus comandos de corte e

elevação, para remover terra, pedras.
areia, cascalho e materiais análogos.
Opera uma máquina montada sobre
esteiras e provida de caçamba móvel,
conduzindo-a e operando seus comandos
de corte e elevação, para remover terra,
pedras, areia, cascalho e materiais
análogos.

Dirige veículos caçamba, manobra o
mesmo e aciona os mecanismos da

caçamba para carga e descarga.

Opera trator com carregadeira,
manuseando volante, alavanca de
comando, acionando pedais. para prestar
apoio e desenvolver as atividades.

Surdez ocupacional

Surdez ocupacional

Surdez ocupacional

Surdez ocupacional

78 dB(A)

78 dB(A)

doseq= 1.23

dose q= 3.62

85 d8(A)

85 dB(A)

85 dB(A)

85 dB(A)
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SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA

ecializado em nqenhar a uranca e icma

ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

O- Geral 1- Coleta 2 • Administrativo 3 • Triagem industrial 4- Aterro domiciliar
Inspeção 02/01/13

FONTE N» EMPREGTipo de Riscosetor AGENTE POSSÍVEIS
DANOS ÂSAÚDE

AVALIAÇÃO
QUANTITATIVA

FUNÇÕES ATIVIDADES REALIZADASGERADORA

Físico

Biológico

Físico

Ruido

Calor

Umidade

Bactérias

protozoários

vírus.

Ruído

Ruído do trafego
de veículos

ruido urbano.

Calor

ambiente

do

OlIUVd

umidade

15

tl»íf'""*Oiydiiiuu.
desejos de
alimentos, e

Ruido

Gari

Motorista de

caminhão

Coleta o lixo acumulado em logradouros
públicos e outros locais, despejando-os
em veículos e depósitos apropriados, a
fim de contribuir para a limpeza desses
locais. Um destes garis faz a coleta de

lix& hospitalar

Surdez

ocupacional.

Gripes e doenças
pulmonares

Dirige veículos pesados como caminhões
ou carretas, manipulando os comandos

de marcha e direção e conduzindo o
veiculo no trajeto indicado, segundo as
regras de trânsito, para transportar

cargas. Coordena a equipe de coleta. Um
destes motorista auxilia na coleta de

material hospitalar.

Dermatozes,
queimadoras

solares.

Doenças, viroses e
alergias

Surdez

ocupacional,

dermatozes,
queimadoras
solares.

78 dB(A)

###

. W.ftftff.

78 dB(A)

«u o
■a "O

o

a?

(O

E

85dB(A)

3 "O
-

o o —
U  -3
(C c

"€
0) 3
U ro c

graxas, graxas.
Químico nevoa Dermatoses

ocupacionais
nevoa

solventes. solventes.

o LU

85dB(A)

Biológico Bactérias
protozoários

UAU uiydiiiuu,
desejos de
alimentos, e

Engenheiro
químico !. executa e dirige projetos de engenharia c Doenças

contágio
por

maquinas Surdez ocupacional Dose q=0,4 85 dB(A)

OBSERVAÇÕES
Elaborado por: Ederson Rogpri
Eng" Civil e Seg. do Trab
CREA/SC 063166-6
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FATOREderson Rogério Antonini
Eng® Civil e Seg. do Trabalho

CREA/SC 063166-6

SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA
SESMT Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho

CONTRélBBB

NOME:
FUNÇÃO:

AREA DE TRABALHO:
MATRÍCULA:

DECLARAÇAO: "Recebi da SABIA ECOLOGICO em virtude da relação de emprego que com ele
mantenho, os EPIs relacionados neste termo de responsabilidade. Estou ciente da minha obrigação
quanto ao uso adequado e obrigatório dos EPIs, conforme me foi exposto na palestra admissional, bem
como pela sua guarda e conservação. Responsabilizo-me ainda, por sua devolução após o término de
contrato de trabalho, ou para troca em caso de desgaste dos mesmos.

DATA
ASSINATURA

QUANTID
DATA DESCRIÇÃO (ESPECIFICAÇÃO) DO EP1Rubrica do

Funcionário

n® C.A.
RecebimentoDevolução

[)£ NOTAS t iriMATl

CIVIL DF.
oosuoo-sit.

.^iiLvioni

TABEL

tsíG

EXU3r7SS

06-764-3
019-A/

rpiiiViC

M o V fi

Rua Aquiles Tomazelli. 470-E CEP: 89812-140 - Chapecõ- SC. Tel:. (49) 3331-2302 -. Ê-mail; falor_engenharia@yahoo.comprj

FAÇA SUA PARTE. PRESERVE A NATUREZA.



\ -.:í, . V • /



:i-i2

.jCREA-SC . ; « ►^nr-rtoma de Santa Catarina

A-R.T. Anotação cie Responsabilidade Técnica
~ Contratado

'f"p_arl.php (640x907)

— Autenticidade

ART N" 4322440-4

063166-6

autenticada eletronicamente vi.

Empresa Executora;
E3 EHPREENDIHENTOS INTEGRADOS LTDR

" TRRBflLHO tutKbON ROGÉRIO RNTONINI
rua ACHILES TOMAZELLI E 470
E CENTRO
Fone: 4933312302 Fav SC
eng.anton in 1 ihjâhoo. com. l^r-

- Contratante
Sábia Ecológico Trans. de iixo LTDH Loc. bao Luiz s/ns "
Zona Rural ^
65635-000 esperança

— 'Resumo do Contrato -
Contratado p/ a eiAhrtrfl.^s,^ -jp __
Taobé» .codo contratado pare ««auitocia «. sJgÍÍCi'Tia'r^' ' - «nd^

07151208000150

088219-0
Normal

Término
- Jdentificaçào da Obra/Serviço ' -

"" i"" LTDR

ESPERANÇA
— aAssinatui-as

Honofáríog: P>-ó-L<,bo,s^

07151208000150

PR

Valor Obr37Sefvt.pn00

eoERsoN ijeljwio antonini
NOVA ESPERANÇA

0Í/03220U' >^4.3S5.52íI-í2 Eíologic? Tr^oiis. lTDA
_j£t^^Jmento jnnt3p»E3nt»0C-REti.c,-Z,,,, . . ®?i5l20aodoi5o ■ /. cara r-3fo,4. . , . .

Reservado ao Responsável Técritco — -' ^'= P-art.;;/il.:i r, 49â'77i - Participação Técnica — ——
Individual Atividades ART: 4322446-4

Entidade de Classe.
AEAO

— Regularização.

tó^MíítfflaiJéiaiwaoár
- fili SELO,
-m hjnabw

- tabeÍ^^Ki;
NOT^

»'"« «d,.,
|^«0TA8E,. j;;; «
rfiDTWiLriE

A DO SUDOESTE-PR

Tn^en Ivlem

'Descrição Compiementar
EXU31791 ̂^scwveníe
——

C?F 066.^1

conforne resoiução 1025/09 CONFER e deÍairie|ísKçBef apíicâíei? °'S'«

SSiSlEiHS-BiS^
c.-ís;isHk=S's ■' NovaesP®^®"-'' •

\ ^ SEI.
I' ip-: '•^'^vwxrea-sc.org.br/crfí3net/sarIweb/imp_ail.php?ari=l529547

M
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ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
CNPJ 95.589.289/0001-32 - Av. Iguaçu, 750 - Fone/Fax: (46) 546-1144 e 546-1156
CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - Paraná

LEI N» 379/2006

SUMULA: Autoriza a empresa Sabiá Ecológico
Transportes de Lixo Ltda a depositar e dar a
destinação final dos resíduos sólidos domiciliares,
industriais e de saúde, oriundos de outros municípios,
em terreno situado no Município de Nova Esperança do
Sudoeste Estado do Paraná e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná,
aprovou e eu NORBERTO GOEDERT, Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei.

Artigo 1° - Fica autorizada a empresa SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE
LIXO LTDA, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n°. 07.151.208/0001-50 e Inscrição
Municipal n®. 008/2005, situada na Linha São Luiz, interior, Município de Nova Esperança do
Sudoeste Estado do Paraná, a depositar e dar a destinação final dos resíduos sólidos
domiciliares, industriais e de saúde, oriundos de outros Municípios, em terreno situado no
Município de Nova Esperança do Sudoeste Estado do Paraná.

Artigo 2° - A empresa Sabiá Ecológico Transportes de Lixo Ltda, está
devidamente licenciada pelo Instituto Ambiental do Paraná, para operar o Aterro Sanitário,
situado na Linha São Luiz, interior. Município de Nova Esperança do Sudoeste Estado do
Paraná, através da Licença de Operação sob n°. 8056 de 28 de julho de 2005, bem como a
Licença de Operação sob n°. 9478 de 19 de dezembro de 2005, para operar com resíduos
sólidos industriais e de saúde.

Artigo 2® - A empresa será responsável pelo gerenciamento do aterro sanitário,
bem como pelo transporte e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares, industriais e de
saúde, dentro do território do Município.

Artigo 3° - Cabe a empresa a total e inteira responsabilidade quanto a eventuais
danos ocasionados a terceiros, bem como ao Município de Nova Esperança do Sudoeste
Estado do Paraná.

Artigo 4® - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

< o

GABINETE DO PREFEITO MUNI

do Paraná em 06 de junho de 2006

^ELIONA'^0 DE NOTAS E
jtólSTRO CIVIL DE
Pança 00 suooc5ís-f^'

Prefeito Mun

a Esperança do Sudoeste

Paula Eriíien Kleni
Escrevente

RG 9.706764-3

CPF 066.641.019-47

icipal

AUTENTICAÇÃO
Certifico que coniere con . -iiiginai
Hova Esperança do Sudoeste PR

O r 1 1 a I
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Livro N® 2 Registro Gorai
— MATRICULA _ p.. FOLHA

23.042 Q1

2° OFICIQ

ranc

ADO DO PARAh

FUSÃO DE MATRICXOAS

DATA:1L'Q7/2.007. Ptota^nln ii°S44ft7 LOIEJW^Mu»!41(quit4ita e um) DA
/  l^TI X jTrt lj^ 1 i 1 1 II h V X -9 -m- , * I I ■-GLEB ^oíônia Missões,a^ 60-FB (sessenta-FB), do Núcleo cíe Francisco Beltrão, da
situado^no municipio de NOVA ESPEÍLANÇA DO SUDOESTE, Estado
da unifícaçâo dos lotes n'"' 4Í-A e lote 41-remanescente, com áreas de 20.018,00m^ e
179.982,00m^ formando assim um único lote com área total de 200.000,OOni^íDUZENTO^
MIL METROS QlT.M)E.ADOS), conforme alteração cadastral e Memorial descritivo
assinado pelo Sr. Juan .\rtigaz Souza Luz, inscrito no CmA sob n"' RS34646-D PR 3456-V,
a^T-20070273:5 7-ó, tendo o referido lote os seguintes limites e confrontações; NORTE:
Do M-i ao M-2, segue a jusante do Rio Roncador, confrontando com lotes 28 e '^6 da
mesma gleba, medindo 348,44m, ESTE: Do M-2 ao M-S, segue por estrada vrcmal
coníroatando com os lotes 42 e 43 da mesma gleba, medindo 4d7,ó'5m; SUL: Do M-3 ao
M-4, segue a montante de uma sanga, confrontando com o lote 43 da mesma gleba,
medindo 140,43m. Do M-4 ao M-5, segue por linha seca confrontando com o lote ^9 da
mesma gleba, medindo 207,lOm - .4z^iute: 2d4"10'4j"; OESTE: Do M-5 ao M-1, segue
por linha seca confrontando com o k^MO da mesma gleba, medindo 564 24m - Lzimute
349^^4710". REGISTROS R-3-M-20.404, fls.Ol verso, do iiwo 02 e
R-3-M-20.405, fls. 01 e v^o, livr/OZ ambas deste 2'^ Ofício. PROPRIER^RIO; SABIA

■ OLOGICO TRANSPORTES! DH LIXO LTDx\. pessoa jurídica de direito privado.
com sede na linha São
Sudoeste-PR., inscrito
Penso - escrevente
JULHO de 2.007Í

ona Rural, no Município de Nova Esperança do
07.151.208í000í-30. Subscrito por Leticia Carnetro
erido é verdade, dou fé. Francisco Beltrão, 11 de

DATA.lt/O//2.007. Protocolo ii A'V-1-M[-23.Q42. Termo de. Ortmpi^^mjsso de
Resei va Legal: Procede-se esta averWção, para constar o Temi o de Compromisso de
Proteção de Reserva Legal - Sisíeg 1.075.491-3, protocolo n'^' 9.497.746-0, assinado na
cidade de Francisco Belírão-Pr, em data de 20/06/2007, pela S.LBIA ECOLOGICO, através
áe seu representante Augustiiiho Staiig - lPF 545.921.519-68, proprietário do presente
imóvel, pela Sra. Bemardete Senen Stang, prop»rietária do imóvel eedente, e pelo Sr. Izair
^itonio Fawettc, repiresentante legal do Escritório Regional de Francisco Beltrão-IR. do
LAP., o proprietário declara que, para completar- o percentual mínimo exigível da Reserva
.egal deste imóvel, a área de 4,0000 hectares, correspondendo a 20,00vCda área total de
10,0000 hectares, está localizada e averbada no imóvel eedente denominado lote rural 96
:ia GLEBA 8I-FB, ocalizaçáo: Litilia Rio Varanda, no Município de Nova Esperança do
Sudoeste-PR., cadastro no INCR.A~ 722.189.019.712-6, Matrícula n"- 00 784, livro 02 do 2'^

«nu"""" "
Urr-rr/^A

CAi^'

ry^'
Ato de ''>?r

ôô OFÍCIO
DIRCEU CARNEIRO

OFICIAL

^ObFco-



Livro N® 2 Registro Geral
—. MATRICULA — p-. FOLHA

23G42 01 vs

2° OFÍCIO

Comarca de/rrancisco Beltrão

ESTADO Dí

17.4000 hectares cierrOficio da Comarca de Salto do Lontra, com sisíeg if 1043570Í. coi
área total, qualificado como imóvel cedente daRe3erv'a Legal, cujo proprietário assume o
compromisso da consetvaçâo da mesma, conforme ao que dispõe alei federai ir 4.77Í.'65,
a Lei estadual n'' 11.054/í?5 e os Decretos Estaduais iC 3S7/99, 3.320/2004 e demais normas
pertinentes, e também assina o presente termo como anuente. O Sr, Jzair .^níonio Fa^retío,
representante do Escritório Regional de Francisco Beltrão do declara que as áreas de
Reter/a Legal íotam localizadas Aos imóveis conforme mapa anexo que fica arquivado
neste Oficio de Registro delmòvMs. Apresente limitação e intocabilidade de uso se fazem

a Lai Federai 4.771/65. a Lei Estadual 11.054/^5 e os
20/04 e demais ttonuas pettmentes. O proprietário dc

,te termo por si. seus herdeiros e sucessores, mantendo o
ume e \'alioso. com a anuência do proprietário do imóvel
20.06.2007. O referido é verdade, dou fé. Subscrito por

revente subsítuta. Francisco Beltrão, I.Í de riTRO de

em cumprimento ao que dis
Decretos Estaduais

íinoveí recebedor fi

presente gravam e s

cedente. Francisco

Leticia Carneir

2.007.

:.630,00VRC-RS6Ó,50

l' OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS ■ FRANCISCO BELTRÃO - PR
CERTIDÃO

CERTIFICO QUE A PRESENTE TEM VALOR PROBATÓRIO
DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, NOS TERMOS 00 §!• DO
ART. 19 DA LEI 6015/73, SENDO CÓPIA FIEL DA
ARQUIVADA NESTE OFÍCIO. ̂

nniiFF

SERVENTUÁRIO ^ I

SELO

n/NAhPEN

flEGi

oficia

autentictâçAo
Certifico QU8 confere com o onginol
Nova Esperança tto S';doestõ PR



CONTRATO DE TRABALHO EXPERIÊNCIA

crni instrumento particular de Contrato de Experiência, a empresa SABIA^^^NSPORTES de lixo LTDA, com sede na LOC. SAG LUIZ, 1. Cidade de NOVA
ESPERANÇA DO SUDOESTE. Estado do PARANA, devidamente inscrita no CNPJ sob n° 07 151 208/0001-50

Empregadora e o Sr.(a) VALDECIR MAY, portador(a) da CTPS número e
séne 2979644-1 residente na , . na Cidade de NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE. Estado do PARANA
doravante chamado sirnplesmente Empregado, celebram o presente Contrato Individual de Trabalho para fins de

^gentes"^'^' legislação trabalhista em vigor, regido pelas cláusulas abaixo e demais disposições legais
?■ trabalhará exercendo a função de SERV. GERAIS e mais as^nções que vierem a ser objeto de ordens verbais, cartas ou avisos, segundo as necessidades da

Empregadora. desde que compatíveis com suas atribuições.
2 .) O local de trabalho será na LOC. SAO LUIZ.I, podendo a Empregadora, a

qualquer tempo, transferir a título temporário ou definitivo, tanto no âmbito da unidade para a qual foi admitido
como para outras, em qualquer localidade deste Estado ou de outro País.

08:00 h às 12:00 h e das h^às"™ °
Sabado: das 08:00 h às 12:00 h.

4°.) O Empregado receberá a remuneração de Reais 700,00 (SETECENTOS REAIS)
18/02/2009 ° contrato é de 45 dias, com início em 05/01/2009 e término em

,  ̂ ^ cios descontos previstos em lei, reserva-se a Empregadora o direito dedescontar do Empregado as importâncias correspondentes aos danos causados por ele.
7 .) O Empregado fica ciente do Regulamento da Empresa e das Normas de

Segurança que regulam suas atividades na Empregadora e se compromete a usar os equipamentos de
segurança fornecidos, sob pena de ser punido por falta grave, nos termos da Legislação vigente e demais
disposições inerentes à segurança e medicina do trabalho.

Permanecendo o Empregado a serviço da Empregadora após o término da
experiência, continuarão em vigor as cláusulas corfstantes deste contrato.

Tendo assim contratado, assinam o presente instrumento, em duas vias, na presença das testemunhas abaixo.

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE,PR..06 de Janeiro de 2009.

Augustinho Stan^
^ .Sác/ô (^Fente

VALDECÍ^láwY

SABIA ECOLOGICO TRANtS£ORXES_DE\LIXO LTDÃ Pai ou Responsável (quando menor)

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

O Contrato ^^Experiência firmado, que deveria terminar em 18/02/2009 fica prorrogado até
(m ! ÍM !

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR., / rOi / C^rf\

tabelioi
DE

NOTAS
EXU305361

SABIA ECOLOGICS^f^Sej

ATcioE l-íGtnS E
iSTRüCIVieSf

ÍANÇADO SUDOESTE-PR

Ia Fritzçn Ktem
Escrevente

9.706.764-3
066.641.019-47

DE LIXO LTDA
AAoJ/-
;cir4/ia'VALDECIR4/IAY

AUTENTICAÇÃO
Certifico que confere com o original
Nova Esperança do Sudoeste PR

1 9 DEZ. 2013

COSTA

oricla





REGISTRO

Empresa : SABIÁ ECQLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA - CNPJ: 07.151.208/

DE EMPREGADOS

LOC. SAO LUIZ. 1 - ZONA RURAL

EMPREGADOR ENDEREÇO

NUMERO DE

ORDEM
83 /I

(foto)

NOME: VALDECIRMAY
NUMERO DE

MATRÍCULA

FILIAÇÃO
Pai; LOURENÇOMAY

Mâe; MARIA FRANCISCAMAY

Nacionalidade:

Nacionalidade:

BRASILEIRO

BRASILEIRO

GTPS N®JSérie/Dígito UF Data Expedição RG Número

2979644/1/0 SC 21/01/2002

Órgão Expedidor/UF Carteira de Reservista Tituio de eleitor Zona Seção

7.224.490-7 SESP/PR

Idade

33

Data do nascimento

20/07/1975

Nacionalidade

BRASILEIRO

Estado dvii

SOLTEIRO

Locai do nascimento

ENEAS MARQUES

Estado

PARANÁ

País

BRASIL

Grau de instrução

SEGUNDO GRAU COLEGI/

83

Autenticação

Quando estrangeiro:

Data cliegada ao Brasil:
Tipo do visto

N® do reg. Gerai

É casado com brasileira(o)? É natural(zado(a)7 Se tem filhos brasileiros:

Nome do cônjuge Quantos?

Endereço: -NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Nome Parentesco Nascido em Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

Conta vinculada:

Programa de Integração Social (PIS)

Data de cadasbamento : 21/01/2002

Sob número: 13373261723

Domicílio bancário

Banco:

Descrição:

Data de admissão

05/01/2009

Seção

•GERAL'

Função

410105-SERV. GERAIS

Salário inicia!

700.00

Forma de pagamento Agenda:

Endereço:

MENSAL

HORÁRIO DE TRABALHO

Entrada

Poíegar direito

Pnmeiro intervalo Refeição

08:00 09:45 à 10:00 12:00 ã 14:00

Caractensticas físicas Cadastro pessoa física (CPF)

Peso: Altura: 007.766.529-58

mie visto do

Segundo intervalo

16:00 à 16:15

Saída

18:00

Horas semanais Horas mensais

44 220

Descanso Semanal

Dom

autenticação
Certifico que confere com o origino^
Neva Gaporonça da Siif1nfíflt£ BB

1 9 DEZ. 2013

IO costa

/Ova.

Estou de pleno acordo com as declarações
acima que exprimem a verdade

Assinatura do empregado''^

Data de saída

TACELlOf^ÁTO Oe .^GimSE

> notas
exusosfsI

NVACOijUJGeSTE-PR

Ia Fflíz^n Ktem

Escrevente

Í 9.706.76-Í-3

O6C.041.O1S-47





SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA

REGISTRO DE EMPREGADOS

07.151.208/0001 -50 NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE PR LOC. SAO LUIZ, 1 - ZONA RURAL
EMPREGADOR CNPJ município UF ENDEREÇO

NUMERO DE

ORDEM
171 /I

(foto)

NOME: TIAGO BRANDT

filiaçAo

NUMERO DE

MATRÍCULA

Pai:

Mãe:

VALDIR BRANDT

ADRIANA SCHLICKMANN

CTPS No./Série/DIgito UF Data Expedição RG Número

2192076/2/0 PR 08/05/2007

Nacionalidade:

Nacionalidade:

BRASILEIRO

BRASILEIRO

Órgão Expedidor/UF Carteira de Reservista Títuio de eleitor Zona Seção Idade CNH
10.692.980-2 SESP/PR

Data do nascimento

24/07/1989

Nacionalidade

BRASILEIRO

Estado civil

SOLTEIRO

Local do nascimento

ENEAS MARQUES

Estado

PARANÁ

Quando estrangeiro:

Data chegada ao Brasil:-

24

Pais

BRASIL

Grau de Instrução

SEGUNDO GRAU COLEGI/

Tipo do visto

N" do reg. Geral

171

Autenticação

É casado com brasileira(o)? É naturaiizado(a)?
Nome do cônjuge

Se tem filhos brasileiros:

Quantos?

Endereço: - NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE. PR

Nome Parentesco Nascido em Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

Conta vinculada:

Programa de Integração Social (PIS)

Data de cadastramento: 14/08/2007

Sob número: 16535528880

Domicílio bancário

Banco:

Descrição:

Data de admissão

01/10/2013

Seção

*GERAL*

Função

782510 - MOTORISTA DE CAMINHAO

Salário inicial

1.152,00

Forma de pagamento Agência:

Endereço:
MENSAL

AUTEN
Certifico que co
Neva F^poranr

HORÁRIO DE TRABALHO

Entrada

08:00

Primeiro intervalo

09:45 à 10:00

Refeição

12:00 à 14:00

Segundo intervalo Saída

18:00

Horas semanais Horas mensais Descanso Semanal

44 220

Polegar direito

1 9 OEZ. 2013

~ 1C A Ç A CXaracterísticas físicas: Cadas^pdlJa^a física (CPF)

i_rin SiirtnARtfl PR
/ 077.®0.799-65

Oficial

stinhoSMng
s/afieTôiife

Carimlo e viãto do empregar sr

Estou de pleno acordo com as declarações
acima que exprimem a verdade

Assinatura do empregado

Data de saída / /

Certifico o seio de^ssinatura do empregado

>
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CONTRATO DE TRABALHO EXPERIÊNCIA

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Experiência, a empresa SABIA
ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA, com sede na LOC. SAG LUIZ, 1. Cidade de NOVA
ESPERANÇA DO SUDOESTE, Estado do PARANA, devidamente inscrita no CNPJ sob n® 07.151.208/0001-50,
neste ato denominada simplesmente Empregadora e o Sr.(a) TIAGO BRANDT, portador(a) da CTPS número e
série 2192076-2, residente na . , na Cidade de NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, Estado do PARANA,
doravante chamado simplesmente Empregado, celebram o presente Contrato Individual de Trabalho para fins de
Experiência, conforme legisiação trabalhista em vigor, regido peias cláusulas abaixo e demais disposições legais
vigentes:

1°.) O empregado trabalhará exercendo a função de MOTORISTA DE CAMINHAO e
mais as funções que vierem a ser objeto de ordens verbais, cartas ou avisos, segundo as necessidades da
Empregadora, desde que compatíveis com suas atribuições.

2°.) O loca! de trabalho será na LOC. SAO LUIZ.I, podendo a Empregadora, a
qualquer tempo, transferir a título temporário ou definitivo, tanto no âmbito da unidade para a qual foi admitido,
como para outras, em qualquer localidade deste Estado ou de outro País.

3®.) O horário de trabalho do empregado será o seguinte: Segunda a sexta feira: da^
08:00 h às 12:00 h e das 13:30 h ás 17:30 h
Sabado: das 08:00 h ás 12:00 h.

4°.) O Empregado receberá a remuneração de Reais 1.152,00 (UM MIL E CENTO E
CINQÜENTA E DOIS REAIS)

5®.) O prazo deste contrato é de 45 dias. com início em 01/10/2013 e término em
14/11/2013.

6®.) Além dos descontos previstos em lei, reserva-se a Empregadora o direito de
descontar do Empregado as importâncias correspondentes aos danos causados por ele.

7°,) O Empregado fica ciente do Regulamento da Empresa e das Normas de
Segurança que regulam suas atividades na Empregadora e se compromete a usar os equipamentos de
segurança fornecidos, sob pena de ser punido por falta grave, nos termos da Legislação vigente e demais
disposições inerentes á segurança e medicina do trabalho.

8®.) Permanecendo o Empregado a serviço da Empregadora após o término dá
experiência, continuarão em vigor as cláusulas constantes deste contrato.

Tendo assim contratado, assinam o presente instrumento, em duas vias, na presença das testemunhas abaixo.

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE,PR.,01 de Outubro de 2013,

Átígust
Sòao

nho StíJ^
TIAGO BRANDT

SABIA ECC LOGICO TRANSPOR "ES DE LIXO LTDA Pai ou Responsável (quando menor)

-PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

O Contrato de Experiência firmado, que deveria terminar em 14/11/2013 fica prorrogado até
/  / .

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR.

A{igusti)^o Stanr^'
SÓCIO I jeieSite ̂

SABIA ECO OGICO

/ /

TRANSPORTES DE LIXO LTDA ,"^3 E TIAGO BRANDT

TABELXjDNí?"
DE

NDTAS

EXÜ305

CiViLüE
-O SUDOESTE

\jente

(.to.764-3

autenticação
Certifico que confere com o origina.
Neva Esperança do Stifinest^j PR

1 9 Oti. 2013

CO: :a

Oficlol





CONTRATO DE TRABALHO EXPERIÊNCIA

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Experiência, a empresa SABIA
ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA, com sede na LOC. SAO LUIZ, 1, Cidade de NOVA
ESPERANÇA DO SUDOESTE, Estado do PARANA, devidamente inscrita no CNPJ sob n° 07.151.208/0001-50,
neste ato denominada simplesmente Empregadora e o Sr.(a) TIAGO BRANDT, portador{a) da CTPS número e
série 2192076-2, residente na , , na Cidade de NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, Estado do PARANA,
doravante chamado simplesmente Empregado, celebram o presente Contrato Individual de Trabalho para fins de
Experiência, conforme legislação trabalhista em vigor, regido pelas cláusulas abaixo e demais disposições legais
vigentes:

1°.) O empregado trabalhará exercendo a função de MOTORISTA DE CAMINHAO e
mais as funções que vierem a ser objeto de ordens verbais, cartas ou avisos, segundo as necessidades da
Empregadora, desde que compatíveis com suas atribuições.

2®.) O local de trabalho será na LOC. SAO LUIZ.I, podendo a Empregadora, a
qualquer tempo, transferir a título temporário ou definitivo, tanto no âmbito da unidade para a qual foi admitido,
como para outras, em qualquer localidade deste Estado ou de outro País,

3®.) O horário de trabalho do empregado será o seguinte: Segunda a sexta feira: das
08:00 h às 12:00 h e das 13:30 h àé 17:30 h
Sabado: das 08:00 h às 12:00 h.

4®,) O Empregado receberá a remuneração de Reais 1.152,00 (UM MIL E CENTO E
CINQÜENTA E DOIS REAIS)

5®.) O prazo deste contrato é de 45 dias. com início em 01/10/2013 e término ern
14/11/2013.

6®.) Além dos descontos previstos em lei, reserva-se a Empregadora o direito de
descontar do Empregado as importâncias correspondentes aos danos causados por ele.

7®.) O Empregado fica ciente do Regulamento da Empresa e das Normas de
Segurança que regulam suas atividades na Empregadora e se compromete a usar os equipamentos de
segurança fornecidos, sob pena de ser punido por falta grave, nos termos da Legislação vigente e demais
disposições inerentes à segurança e medicina do trabalho.

8®.) Permanecendo o Empregado a serviço da Empregadora após o término da
experiência, continuarão em vigor as cláusulas constantes deste contrato. ;

Tendo assim contratado, assinam o presente instrumento, em duas vias. na presença das testemunhas abaixo.

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE,PR.,01 de Outubro de 2013;

Augu
SÓ

stinko

cid^ren

TIAGO BRANDT

SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA Pai ou Responsável (quando menor)

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

O Contrato de Experiência firmado, que deveria terminar em 14/11/2013 fica prorrogado até
/  / ■

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE -

SABIA ECOL

^kstmó^na
SÒCIO

/ /

DGICO TRANSPORTES

TABELip^A-
Df

NOTAS

EXU30544Í

DE LIXO LTDA

âlLi.lONATü DE 'AOUS E

GISTRO CIVIL OE

IRANÇADG SUDOESTE-PR

T

líula Efiízsn Klem
Escrevente

RG 9.706.754-3
'F 06C.&41.019-47

IAGO BRANDT

AUTENTICAÇÃO
Certifico que confere com o oflginoi
Nova Esperança do Si.irloeste PR

1 9 OEZ. 2013

Oficial





SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA

REGISTRO DE EMPREGADOS

07.151.208/0001-50 NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE PR LOC. SAO LUIZ, 1 - ZONA RURAL

EMPREGADOR CNPJ MUNICÍPIO UF ENDEREÇO

NUMERO DE

ORDEM
170 /I

(foto)

NOME: RICARDO LUIZ LERMEN

NUMERO DE

MATRÍCULA

FILIAÇÃO
Pai:

Mãe:

LAURO LERMEN

SELMA LERMEN

Nacionalidade:

Nacionalidade:

BRASILEIRO

BRASILEIRO

CTPS N^/Série/Dígito UF Data Expedição

2386904/2/0 PR 12/06/2007

RG Número Órgão Expedidor/UF

3,765.670 SESP/SC

Carteira de Reservista Título de eleitor Zona Seção

Data do nascimento

11/01/1977

Nacionalidade

BRASILEIRO

Estado dvíl

CASADO

Local do nascimento

GUARUJA DO SUL

Estado

SANTA CATAR

Idade

36

CNH

País

BRASIL

Grau de instrução

SEGUNDO GRAU COLEGl/

170

Autenticação

Quando estrangeiro:

Data chegada ao Brasil:

Tipo do visto

N® do reg. Geral

É casado com brasileira(o)? É natura1lzado(a)7 Se tem filhos brasileiros :

Nome do cônjuge Quantos?

Endereço : - NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE. PR

Nome

AUTENTICAÇÃO
Certifico que confete com o origino!
Nova Esperança do Sudoeste PR

1 9 DEZ. 2013

Oficia

Parentesco

aMATO OE NÜTA^ t

Nascido em

TABEHJIpNA"
^  I NDTOSTX^Í EXU3143Í

3TR0 CIVIL OB

MÇÂ DO SÜLUreSTB - PR

Ia Bíií:'sn IUõR)
i-sctüvoírte
G 9.706.764-S
Ü66.W1.01§-47

Data de admissão

04/10/2013

Seção

"GERAL*

Função

514215-GARI

Salário iniciai

818,00

Forma de pagamento

MENSAL

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

Conta vinculada:

Programa de Integração Social (PIS)

Data de cadaslramento:

Sob número: 16612842068

Domicilio bancário

Banco:

Descrição:

Agência:

Endereço:

HORÁRIO DE TRABALHO

Entrada

08:00

Primeiro intervalo

09:45 á 10:00

Refeição

12:00 à 14:00

Segundo intervalo Saída

18:00

Horas semanais

44

Horas mensais

220

Descanso Semanal

Características físicas: Cadastrp^pe^oa física (CPF)

Peso: Altura: / 024.5^9.619-28
Estou de pleno acordo com as declarações
acima que exprimem a verdade Data de salda / /
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CONTRATO DE TRABALHO EXPERIÊNCIA

Pelo presente instrumento particular de estrato de ExPefnm SA^A

neste ato denominada simplesmente Empregado ^.{ ESPERANÇA DO SUDOESTE, Estado do
número e série 2386904-2 residente ■ • Fmnreaado celebram o presente Contrato Individual de Trabalho
ssr'£"srnr —«."•—■"»' disposições legais vigentes . exercendo a função de GARI e mais as funções que

Vierem a ser objeto de orde'ns'verba7 ca^rtas ou avisos, segundo as necessidades da Empregadora, desde que compatíveis com suas atribuições. ^UIZ.I, podendo a Empregadora a

qualquer tempo, transferir a titulo temporário ou definitivo, tanto no âmbito da unidade para a qual admitido, como para outras, em qualquer do°empre°gado será o seguinte: Segunda a sexta feira: das
08:00 h às 12:00 h edas 13:30 h às 17:30 h Sabado: das 08:00 h às 12:00 h.^ Empregado receberá a remuneração de Reais 818,00 (OITOCENTOS É
DEZOITO REAIS) ^ ^ 45 ^.^3 333, ,3,313 em 04/10/2013 e término em
17/11/2013. descontos previstos em lei, reserva-se a Empregadora o direito de

..icm ciiai atividades na Empregadora e se compromete a usar os equipamentos de
Suranç^^ fornecTdos. sob pena de ser punido por falta grave, nos termos da Legislação vigente e demais disposições inerentes à segurança e^rned|c.nado^^^^^^^^ ^ Empregadora apôs o término da
experiência, continuarão em vigor as cláusulas constantes deste contrato.
Tendo assim contratado, assinam o presente Instrumento, em duas vias, na presença das testemunhas abaixo.

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE,PR.,04 de Outubro de 2013.

Auaustmf[o StaM usiinrw

i^/o Garfíüíeo
SABIA ECOL

' RICARDO&IZ LERMEN

OGICÒ TRANSPC 'RTES DE LIXO LTDAPai ou Responsável (quando menor)

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

o contrato L Experiência firmado, que deveria terminar em 17/11/2013 fica prorrogado até / /

NOVA ESPERANÇA DO SUDOE ='R..

SABIA ECC

.AUTENTICA
Certifico que confere cc
Nova Eaperanca do St

/

Augjjsth^o^a
sicTõüerefwe

LOGiCQ TRANSPQRTES DE LIXO LTDA

Ç Ã O
ff! O originai
loeste PR

A

RICARDOÍUIZ LERMEN

1 9 ÍIEZ. ZC13

Onc

TABáLiONA
DE

NOTAS
EXU31422

BELÍONATO DE NOTAS £

REGISTRO CIVIL DE

ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR

Paula Ffíízen Klem
Escrevente

RG 9.706.764-3
rpF HRfi r«di niq-47
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SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE UXO LTDA

REGISTRO DE EMPREGADOS

07.151.208/0001-50 NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE PR LOC. SAO LUIZ, 1 - ZONA RURAL

EMPREGADOR CNPJ MUNICÍPIO UF ENDEREÇO

NUMERO DE

ORDEM
155/1

(foto)

NOME: CLAUDECi MELO NUMERO DE

MATRÍCULA

FILIAÇÃO
Pai:

Mãe:

JOÃO BATISTA SILVA MELO

NEUZA NOVAES

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nacionaiidade: BRASILEIRO

155

CTPS N°7Série/Dígito UF Data Expedição RG Número Órgão Expedidor/UF Carteira de Reservista Título de eleitor Zona Seção Idade CNH 1
0939470/2/0 | PR 31/10/2006 9.459.626-2 |SESP/PR 1 26 1

Data do nascimento Nacionalidade Estado civil Local do nascimento Estado País Grau de instnição

28/04/1987 BRASILEIRO SOLTEIRO SANTA.CRUZ DO MONTE CASTELt PARANÁ BRASIL SEGUNDO GRAU COLEGL

Quando estrangeiro:

Data chegada ao Brasã:

Tipo do visto

N° do reg. Gerai

É casado oom É naturati2ado(a)?
Nome do cônji^e

Se tem filhos brasileiros:

Quantos?

Endereço: - NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Nome Parentesco Nascido err Fundo de Garantia por Tempo de Sen/íço

Conta vinculada:

Progranfta de Integração Sodal (PIS)

Data de cadastramento: 31/10/2006

Sob número: 16185SS93S3

Domicílio bancário

Banco:

Descrição:

Data de admissão

10/07/2013

Seção

•GERAL*

Função

514215-GARI

Salário inicial

818,00

Forma de pagamento

MENSAL

Agência:

Endereço:

HORÁRIO DE TRABALHO

Entrada

08:00

Primeiro irrtervalo

09:45 à 10:00

Refeição

12:00 á 14:00

Segundo intervalo Saída

18:00

Horas semanais Horas mensais

44 220

Descanso Semana]

Características físicas:

Peso: Altura

Ptfíegar direito

AUTENTICAÇÃO
Certifico que confere com o originai
Nova Esperança do Sudoeste PR

Cadas^ pessoa física (CPF)

17.143.189-25

Estou de pleno acordo com as declaraçfies
acima que exprimem a verdade

Assinatura do emfxegado

Data do saida / /

Assinatura do empregado

1 9 DEZ. 2013

OSTA

Certinco que o selo de
autenticidade foi afixado
na última folha,

Oficial
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Empresa : SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA
NUMERO DE
ORDEM 155/2

CNPJ: 07.151.208/0001-50

Empregado; CLAUDECI MELO

contribuição sindical

Ano Valor Ano Valor
Ano

Data

Referente ao período de

Data

Data Local

alteração salarial

Valor novo salário Forma de pagamento

Férias gozadas

Data Inicio Data Fim Tipo

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE CARGO

Função

ACIDENTE DE TRABALHO

Causa

AFASTA MENTO

iÒ-^ /vVÒ

.. A T E N TIO A Ç Ã O
confere com o originai

Ut) cUiJiJÜSre—PTT

1 9 DEZ

Valor

Alta

Término

OBSERVAÇÕES:





CONTRATO DE TRABALHO EXPERIÊNCIA

TRANSPORTEsVeTkSItoÍ com ''sa§TÍ|2°i ®ABIA SUDOESTE, Estado do PARANA, devidamente inscrita no Ctlipj sotf?" 07 ESPERANÇA DO
simplesmente Empregadora e o Sr.(a) CtJi,UDECI MELO oortadoríal ria °^^®^-2,08/0001-50, neste ato denominada
na , , na Cidade de NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE Estado do parIL a'"®™ ® 0939470-2, residente

o Presente Contrato Individual de Tratato oam 0^1 simplesmente trabaittista em vigor, regido pelas cláusulas abaixo e demais disposiçsfsTeg^s 4emes®conforme legislação

a ser objeto de ordens verbais, cartasTu^lvIsos^ stgundo^^^ ® que vierem
com suas atribuições. ' a® necessidades da Empregadora. desde que compatíveis

tempo, transferir a título íempoíá/to no Sito^d^unS' ® Empregadora. a qualquer outras, em qualquer localidade deste Estado ou de outro País. unidade para a qual foi admitido, como para

08:00 h às 12:00 h e das 13:30 h às^Tr-SO h ̂ empregado será o seguinte: Segunda a sexta feira- das
Sabado: das 08:00 h às 12:00 h.

REAIS) ' ° ̂"iP^PPPtíP ̂PPeberá a remuneração de Reais 818,00 (OITOCENTOS E DEZOITO
23/08/2013, ° ''®®'® é de 45 dias, com início em 10/07/2013 e término em

descontar do Empregado as imp||4iÍ4mesTo"4ln?^^^ Empregadora o direito de
que regulam suas atividades na Em^egadora^^rse rampramete"a^u^^^^^^ ®''®® Segurança sob pena de ser punido por falta grave, nos termos da Legislação ''® fornecidos,
segurança e medicina do trabalho. uegisiaçao vigente e demais disposições inerentes á

experiência, continuarão em4i4rircSafco4tameSec4t^^^^^^ Empregadora apôs o término da
Tendo assim contratado, assinam o presente instrumento, em duas vias, na presença das testemunhas abaixo.

D Augustinhc Sjgng
_ / §ècl^ei0nte

nova esperança do SUDOESTE,PR.,10 de Julho de 2013.

CLAUDECI MELO '

SABIA ÈCOLdSlíIQJRANÍ IPORTES DE LIXOLTDA"
-j. ®u Responsável (quando menor)

prorrogação do contrato de EXpÊrÍêNCiÃ

^d^^^d^eriéncia hrmado, gue deveria terminar em 23/08/2013 tica pronrogado a.é

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTB<^., /

SABIA ECOLC

tinhoStdm
'GICU TRANSPORTES DE LIXO LTDÀ

CLAUDECI MELO

autenticação
Certifico oue confere com o original
Nova Esperança do Sudoeste PR

f I c i o I

pau^a



CONTRATO DE TRABALHO EXPERIÊNCIA

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Experiência, a empresa SABIA
ÊCOLOGiCO TRANSPORTES DE LiXO LTDA, com sede na LOC. SAG LUIZ, 1, Cidade de NOVA ESPERANÇA DO
SUDOESTE. Estado do PARANA, devidamente inscrita no CNPJ sob n® 07.151.208/0001-50 neste ato denominada
simplesmente Empregadora e o Sr.(a) CLAUDECI MELO. portador(a) da CTPS número e série 0939470-2 residente
na , , na Cidade de NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, Estado do PARANA, doravante chamado simplesmente
Empregado, celebram o presente Contrato Individual de Trabalho para fins de Experiência, conforme legislação
trabalhista em vigor, regido pelas cláusulas abaixo e demais disposições legais vigentes ;

1®.) O empregado trabalhará exercendo a função de GARI e mais as funções que vieram
a ser objeto de ordens verbais, cartas ou avisos, segundo as necessidades da Empregadora, desde que compatíveis
com suas atribuições.

2®.) O local de trabalho será na LOC. SAO LUIZ.1, podendo a Empregadora a qualquer
tempo, transferir a título temporário ou definitivo, tanto no âmbito da unidade para a qual foi admitido como para
outras, em qualquer localidade deste Estado ou de outro País.

3®.) O horário de trabalho do empregado será o seguinte: Segunda a sexta feira: das
08:00 h às 12:00 h e das 13:30 h às 17:30 h
Sabado: das 08:00 h às 12:00 h.

4®.) O Empregado receberá a remuneração de Reais 818,00 (OITOCENTOS E DEZOITO
REAIS)

5®.) O prazo deste contrato é de 45 dias, com início em 10/07/2013 e término em
23/08/2013.

6®.) Além dos descontos previstos em lei, reserva-se a Empregadora o direito de
descontar do Empregado as importâncias correspondentes aos danos causados por ele.

7®.) O Empregado fica ciente do Regulamento da Empresa e das Normas de Segurança
que regulam suas atividades na Empregadora e se compromete a usar os equipamentos de segurança fornecidos
sob pena de ser punido por falta grave, nos termos da Legislação vigente e demais disposições inerentes à
segurança e medicina do trabalho.

8®.) Permanecendo o Empregado a serviço da Empregadora após o término da
experiência, continuarão em vigor as cláusulas constantes deste contrato.

Tendo assim contratado, assinam o presente instrumento, em duas vias, na presença das testemunhas abaixo.

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE,PR..10 de Julho de 2013.

Augustinho Stang)S^ci^erentj
CLAUDECI MELO

SABIA ECpLOGICO TRANSPÇRTES DE LIXO LTDA Pai ou Responsável (quando menor)

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

O Contrato^ de Experiência firmado, que deveria terminar em 23/08/2013 fica prorrogado até

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Stan
SÚClh fiprpnfp

SABIA ECOL 3GIC0 TRANSPORTES DE LIXO LTDA

Cediftcojie confete com o ohQlno^
Nova Esperança do S'.'d0e8 e

19 mjm

O COSTA

t;:) í I c I a

CLAUDECI MELO

tabeüonato de
registro

nova esperança do

Paula 'ívlem
Escrevenítí

RG 9.706.764-3
GPF 066.C41.019-47
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CONTRATO DE TRABALHO EXPERIÊNCIA

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Experiência, a empresa SABIA
ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA, com sede na LOC. SAO LUIZ, 1, Cidade de NOVA
ESPERANÇA DO SUDOESTE. Estado do PARANA, devidamente inscrita no CNPJ sob n° 07.151.208/0001-50,
neste ato denominada simplesmente Empregadora e o Sr.{a) DORIVAL RODRIGUES, portador(a) da CTPS
número e série 1170379-1, residente na RUA LUIZ PEDRO GIUSTI, 113, na Cidade de SANTO ANTONIO DO
SUDOESTE, Estado do PARANA, doravante chamado simplesmente Empregado, celebram o presente Contrato
Individual de Trabalho para fins de Experiência, conforme legislação trabalhista em vigor, regido pelas cláusulas
abaixo e demais disposições legais vigentes ;

1°.) O empregado trabalhará exercendo a função de GARI e mais as funções que
vierem a ser objeto de ordens verbais, cartas ou avisos, segundo as necessidades da Empregadora, desde que
compatíveis com suas atribuições.

2°.) O local de trabalho será na LOC. SAO LUIZ,1, podendo a Empregadora, a
qualquer tempo, transferir a título temporário ou definitivo, tanto no âmbito da unidade para a qual foi admitido,
como para outras, em qualquer localidade deste Estado ou de outro País.

3°.) O horário de trabalho do empregado será o seguinte: Segunda a sexta feira: das
08:00 h às 12:00 h e das 13:30 h às 17:30 h
Sabado: das 08:00 h às 12:00 h.

4°.) O Empregado rpceberá a remuneração de Reais 540,00 (QUINHENTOS E
QUARENTA REAIS)

5°.) O prazo deste contrato é de 45 dias, com início em 16/09/2010 e término em
30/10/2010.

6°.) Além dos descontos previstos em lei, reserva-se a Empregadora o direito de
descontar do Empregado as importâncias correspondentes aos danos causados por ele.

7®.) O- Empregado fica ciente do Regulamento da Empresa e das Normas de
Segurança que regulam suas atividades na Empregadora e se compromete a usar os equipamentos de
segurança fornecidos, sob pena: de ser punido por falta grave, nos termos da Legislação vigente e demais
disposições inerentes à segurança e medicina do trabalho.

8°.) Permanecendo o Empregado a serviço da Empregadora após o término da
experiência, continuarão em vigor as cláusulas constantes deste contrato.

Tendo assim contratado, assinam o presente instrumento, em duas vias, na presença das testemunhas abaixo.

NOVA ESPERANÇA DO SUD0ESTE,PR.,16 de Setembro de 2010.

DORIVAL RODRIGUES

SABI/ ECOLOG CO TRANSPORTES DE LIXO LTDA Pai ou Responsável (quando menor)

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

O Contrato de Experiência firmado, que deveria terminar em 30/10/2010 fica prorrogado até
I  ■

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR., / 10 / ::íõIC

SABIA ECOLOGICO TRANSPORT
'/n J.C

LIXO LTDA ' t)ÒRÍVAL RÓDWGÒÉs

séuo
íM ̂nafípj

AUTENTICAÇÃO
Certinco que confere com o onginai - M _
Nova Esperanc-a r!o Sudoeste PR 7^3

NoWs
EXU31419)

1 mil- 2013

IIONATO DE MOTAS t
ÍEGISTRO CIVIL DE
'erançado sudoeste-PR

Paula fri-Uen Ivlem
Escróvente

RG 9.706.764-3 _
"PF066.C41.019-47



SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA

REGISTRO DE

07.151.208/0001-50

EMPREGADOS

LOC. SAO LUIZ. 1 - ZONA RURAL

EMPREGADOR CNPJ ENDEREÇO

NUMERO DE
ORDEM

116 /I

(foto)

NOME: DORIVAL RODRIGUES
NUMERO DE

MATRÍCULA

FILIAÇÃO
Pai:

Mãe

ALBERTINO RODRIGUES

fi/lARlA RODRIGUES

Nacionalidade

Nacionalidade

BRASILEIRO

BRASILEIRO

CTPS N^/Série/Dígito UF Data Expedição

1170379/1/0 PR 11/06/2001

RG Número Órgão Expedidor/UF Carteira de Reservista Título de eleitor Zona Seção

9.320 078-0 SESP/PR

Idade

26

Data do nascimento

13/01/1984

Nacionalidade

BRASILEIRO

Estado civil

SOLTEIRO

Local do nascimento

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

Estado

PARANA

Pais

BRASIL

Grau de instrução

SEGUNDO GRAU COLEGI/ Autenticação

116

Quando estrangeiro:

Data chegada ao Brasil:

Tipo do visto

N® do reg. Geral

E casado com brasiieira(o)? É naturalizado(a)? Se tem filhos brasileiros :

Nome do cônjuge Quantos?

Endereço: RUA LUIZ PEDRO GIUSTI, 113, CEP 85.710-000 - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

Nome Parentesco .Nascido em Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS FILHOfA)

SOLANGE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO(A)

ADTEMTtCAÇAO .
Certiíico Que confere com oNova Esperança do Si-doeste

1 9 WtL 2013

RIO COSTA

Data de admissão

16/09/2010

Seção

"GERAL*

Função

514215-GARI

TAB □NA

NOTAS
EXU314

03/09/2010

N'ÚT/\c 28/11/2005 Conta vinculada:

CIVIL 06

>3SUDÜcST6-PR

:-:en ki8m
ívente
!i.764-3

yi.niQ-47

Programa de Integração Social (PIS)

Data de cadastramento: 11/06/2001

Sob número: 12638341490

Domicílio bancário

Banco:

Descrição:

Salário inicial

540,00

Forma de pagamento

MENSAL

Agência:
Endereço:

HORÁRIO DE TRABALHO

Entrada

08:00

Primeiro intervalo

09:45 â 10:00

Características físicas:

Peso: Altura:

Refeição

12:00 à 14:00

Cadastro pessoa física (CPF)

043.674.7094)3

Segundo intervalo

16:00à 16:15

Salda

18:00

Horas semanais

44

Horas mensais

220

Descanso Semanal

Dom

Estou de pleno acordo com as declarações
acima que exprimem a verdade Data de saída

Polegar direito

C^mbo e vistõ do empregado Assinatura do empregado Assinatura do empregado

)
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SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA

REGISTRO DE EMPREGADOS
07.151.208/0001-50 NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE PR LOC. SAO LUIZ, 1 - ZONA RURAL

ENDEREÇO
EMPREGADOR CNPJ município ÜF

NUMERO DE
NUMERO DE

ORDEM
MATRÍCULANOME : FÁBIO JÚNIOR DE ALMEIDA QUEDES186 /I

BRASILEIRONacionalidade:

Nacionalidade
Pai • SIMAO DE ALMEIDA GUEDES
MSe: LENIRA SALETE DOS SANTOS

FlUAÇÃO BRASILEIRO

dade CNHTitulo de eleitorÓrgão Exped!dor/UF i Carteira de ReservistaRG NumeroUF Data ExpediçãoCTPS No./Séde/Dlgito
10.709.144-0PR 20/09/20059434698/1/0

Grau de Instrução

SEGUNDO GRAU COLEGli Autenticação
Local do nasdmentoEstado civilNacionalidadeData do nasdmanto

PARANÁ BRASILBARRACAOSOLTEIROBRASILEIRO28/05/1989

Se tem nlrns brasileirosÉ naturalizado/a)?É casado com bras!leira(o)?Tipo do vistoQuando estrs^eiro:
Data chegada ao Brasil Quantos?Nome do cônjugeN** do reg. Geral

Endereço: - NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Nome Parentesco Nascido err

Data de admissão

12/09/2013

Seção

•GERAL*

Função

514215-GARI

Salário inicial

818,00

Forma de pagamento

MENSAL

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

Conta vinculada:

Programa de integração Social (PIS)

Data de cadastramento;

Sob número: 20129052420

Domicílio bancário

Banco:

Descrição:

Endereço;

HORÁRIO DE TRABALHO

Entrada

08:00

Primeiro intervalo

09:45 à 10:00

Refeição

12:00 á 14:00

Segundo intervalo Saida

16:00

Horas semeeis

44

Horas mensais

220

Descanso Semanal

Dom

Características físicas: Cadastro pesspa^ica (CPF)

Peso: Altura: 072.^1.379^5
Estou de pleno acordo com as declarações
acima que exprimem a verdade Date de saida / /

Polegar direito

Assinatura do empregado^ UTFNTir^Af^.^f'!
Certifico que confere com o Oíiginai
N

Assinatura do empregado

Certifico que o seio de
ova Esperança do Sudoeste PR

2013





Fmnresa ■ SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA CNPJ: 07.151.208/0001-50

NÚMERO DE
ORDEM

166/2 Emnrfinadn ■ FABIO JÚNIOR DE ALMEIDA QUEDES

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Ano Valor Ano Valor Ano Valor

1  1

ALTERAÇÃO SALARIAL

Data Valor novo salário Forma de pagamento

I I 1

FÉRIAS GOZADAS

Referente ao período de Data Inicio Data Fim Tipo

1  1

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE CARGO

Data Função

ACIDENTE DE TRABALHO

Data Local Causa Alta

1  1 1

AFASTA MENTO
r

Inldo Término Descrição

i  1

OBSERVAÇÕES:

A u T E isi XIQ^ ç ̂ O
tenifíco Qus confere com o onglnal
Nova Esperança do Sedoeste PR

Oficial



CONTRATO DE TRABALHO EXPERIÊNCIA

08.-00hàs 12:00hedas 13^\°âs^7:30i?® « ®89"i"te: Segunda a sexta feira: das
Sabado: das 08:00 h às 12:00 h.

pg;^l3^ ^ Empregado receberá a remuneração de Reais 816,00 (OITOCENTOS E DEZOITO

26/10/2013. ^ contrato é de 45 dias, com Início em 12/09/2013 e término em

desoomardoEmpregadoas^À^cfefcoí^^en^^SS^nreratS^ttle® ° P®

experfencfe.cominua«oem®vi^rrc®feSconsffl^^ ®PP^ » «rmino da
Tendo assim contratado, assinam o presente instrumento, em duas vias. na presença das testemunhas ababto.

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE.PR..12 de Setembro de 2013.

SABIA ECOLOpICO TRANSPORTE SOE LIXO LTDA

A» Qvl.À«k
FABiO JÚNIOR DE AUMEIDA quedes"

Pai ou Responsável (quando menor)

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

O Contrato^ de ExperiSnoia nrmado. que deveria terminar em 26/10/2013 noa prorrogado até

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR.

"àçiolfstShteO
SABIA ECOLOG100 TRANSPORTES Dl: LIXO LTDA

//

FÁBIO JÚNIOR DE ALMEIDA QUEDES ^

AUTENTICAÇAO^,^^^
CeilllicoQuePR
Nova Esperança ■

1 9 JILM

^ n cpIo de
certifico q" ^^3do
3„ter>t>oôadet°„,ha.
na

"õncTa'-



CONTRATO DE TRABALHO EXPERIÊNCIA

Pelo presente instrurnento particular de Contrato de Experiência, a empresa SABIA
ECOLOGIGO TRANSPORTES DE LIXO LTDA, com sede na LOC. SAO LUIZ, 1, Cidade de NOVA ESPERANÇA DO
SUDOESTE, Estado do PARANA, devidamente inscrita no CNPJ sob n° 07.151.208/0001-50, neste ato denominada
simplesmente Empregadora e o Sr.(a) FÁBIO JÚNIOR DE ALMEIDA QUEDES, portador(a) da CTPS número e série
9434696-1, residente na , , na Cidade de NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, Estado do PARANA, doravante
chamado simplesmente Empregado, celebram o presente Contrato Individual de Trabalho para fins de Experiência,
conforme legislação trabalhista em vigor, regido pelas cláusulas abaixo e demais disposições legais vigentes :

1®.) O empregado trabalhará exercendo a função de GARI e mais as funções que vierem
a ser objeto de ordens verbais, cartas ou avisos, segundo as necessidades da Empregadora, desde que compatíveis
com suas atribuições.

2®.) O local de trabalho será na LOC. SAO LUIZ,1, podendo a Empregadora, a qualquer
tempo, transferir a título temporário ou definitivo, tanto no âmbito da unidade para a qual foi admitido, como para
outras, em qualquer localidade deste Estado ou de outro País.

3®.) O horário de trabalho do empregado será o seguinte: Segunda a sexta feira: das
08:00 h às 12:00 h e das 13:30 h às 17:30 h

Sabado: das 08:00 h às 12:00 h.
4®.) O Empregado receberá a remuneração de Reais 818,00 <OITOCENTOS E DEZOITO

REAIS)
5®.) O prazo deste contrato é de 45 dias, com início em 12/09/2013 e término em

26/10/2013.

6®.) Além dos descontos previstos em lei, reserva-se a Empregadora o direito de
descontar do Empregado as importâncias correspondentes aos danos causados por ele.

7®.) O Empregado fica ciente do Regulamento da Empresa e das Normas de Segurança
que regulam suas atividades na Empregadora e se compromete a usar os equipamentos de segurança fornecidos,
sob pena de ser punido por fàlta grave, nos termos da Legislação vigente e demais disposições inerentes à
segurança e medicina do trabalho.

8®.) Permanecendo o Empregado a serviço da Empregadora após o término da
experiência, continuarão em vigor as cláusulas constantes deste contrato.

Tendo assim contratado, assinam o presente instrumento, em duas vias, na presença das testemunhas abaixo.

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE,PR..12 de Setembro de 2013.

'  Gerente
SABIA ECOLO 3ICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA

FÁBIO WNIOR de ALMEIDA QUEDES ^

Pai ou Responsável (quando menor)

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

O Contrato de Experiência firmado, que deveria terminar em 26/10/2013 fica pron^ogado até
/__/ .

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Stan
OCTO ̂ eRe

SABIA ECOLOCIICO TRANSPO TES DE LIXO LTDA

/ /

FÁBIO JÚNIOR DE ALMEIDA QUEDES

NOV/

.euonato de notas £
JSTRO CIVIL OE

^NÇA 00 SUDOESTE - PR

Paula FfiíZen 'Alem
Escrevente

RG 9.705.764-3
roc nfifir41.019-47

autenticação
Certifico que confere com oNova Esperança do Suíioeste

1 9 QtZ- Í013
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ESTADO DO PARANA

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR

Consulta Consolidada do Veículo - Extrato Detalhado

informações do Veículo

Placa Atual: AXG-6909

Chassi: 93ZA1RGH0D8923467

Município de Emplacamento:fJOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE / PR
Marca/Modelo: IVECO/TECTOR170E22

Espécie/Tipo: ESPECIAL / CAMINHAO
Categoria: PARTICULAR
Restrição à Venda: ALIENACAO FIDUCIARIA - BANCO BRADESCO S/A
Situação do Veículo: VIGENTE (EM CIRCULACAO)

Renavam: 0055.892455-7

Ano de Fabricação/Modelo: 2013 / 2013
Combustível: DIESEL
Cor: BRANCA

Débitos de IPVA

NAO HA DÉBITOS DE IPVA

Débitos para Licenciamento
LICENCIAMENTO ANUAL QUITADO

Discriminação Quantidade Valorem Reais (R$)
MULTAS EM PARCELAMENTO/EXEC.JUDiCiAL/SOB JUDiCE NADA CONSTA

MULTAS OBRIGATÓRIAS NADA CONSTA

MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO OBRIGATÓRIAS NADA CONSTA

MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO NÃO OBRIGATÓRIAS NADA CONSTA

MULTAS IMPOSTAS NADA CONSTA

Total NADA CONSTA

Resumo das Autuações de Trânsito

Discriminação Quantidade Valor em Reais (R$) . .
AUTUAÇÕES NOTIFICADAS NADA CONSTA

AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE NOTIFICAÇÃO NADA CONSTA

AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE DEFESA NADA CONSTA

Total NADA CONSTA

informações Adicionais

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, informamos que o prazo para atualização dos nossos cadastros é de até 3 dias úteis a partir da data do pagamento.
Para pagamento, utilize o Guichè de Caixa ou Auto Atendimento do Banco do Brasil.

^ ^caso de dúvidas, ligue para a Centrai de Atendimento ao Cidadão, telefone 0800-643-7373, ou procure a Ciretran/Posto de Trânsito do seu município.
Este Extrato não vale como negativa de débitos.

Este Extrato é fornecido gratuitamente.

Data Emissão: 23/12/2013 Hora: 08:57 Página: 1 /1
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TIAGO BRANDT

^ CXIC. IKNTIEMM / 0S& eWSWA / ur
ll06929fi0-2 SSSP PR

/-MTANASaHfHTO^

077.320.799-65] 24/07/198»
— FILUdíO

VALDIR BRANDT

ADRIANA SCHLICKMANN

PtRHlSSAOC*T, HAS.

A£

*5 ̂ ̂WJlEQSmO '--1
e <£) /044267S2409

1>>MIJTACA0

24/08/2017 11/08/2008 .£

MTACHISSM I lii i. iii ■■■' I '■ li"

[nova esperança do sudoeste, PR |[ 22/10/2012 |

30710118255
PR9045e4347

Q. CD

AUTENTICAÇÃO
Certifico que confere com o origlrwi
Nova Esperança Oo Sudoeste PR

2 O OEZ. 2013





lAP y wsrm/TOAAiBifNrAi
^ DO PARANÁ

Instituto Ambientai do Paraná

Diretoria de Controle de Recursos Ambientais

Licença de Operação

N" 12315

Validade 30/08/2016

Protocolo 79731528

O Instituto Ambiental do Paraná - lAP, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o
contido no expediente protocolado sob o n® 79731528, expede a presente Licença de Operação à;

Razão Social - Pessoa Jurídica / Nome - Pessoa Física

SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA
C.G.C. • Pessoa Jurídica / C.P.F. - Pessoa Física [Tis
07151208000150 |;

Endereço

PR 417, LOTE N®20-A, DA GLEBA N® 22 F-B

Ins

Bairro Município

ZONA RURAL Nova Esperança do Sudoeste

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

ISENTO

Cep

85635000

Empreendimento

ATERRO SANITÁRIO E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS DE ANIMAIS - MATRI. N® 23.042
de empreendimento/atividade ~ CertitiCO MUt=! o seio cte

ATERRO SANITÁRIO E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS DE ANIMAIS - MATRI N® 23 042 autenticidade foi afixado
Endereço feàirrõ™ no última fçiha.
PR 417, LOTE N® 20.A. DA GLEBA N® 22 F-B ZONA RURAL
Município 771 ~— - "i: p;t :•.;; •' ,3

^ Certiiiro nu-, vioino
Nova Esperança do Sudoeste 85635000^^°^^ pí.
corpo Hídrico do Entorno Bacia Hidrográfica TT———
Rio Iguaçu Iguaçu ^^8 ^
Destino do Esgoto Sanitário Destino do Efluente Finai \ (■
"•*****"♦***" **************** (/ 70/

• Súmula desta licença deverá ser publicada no Diário Olicial do Estado e em iomal de arande drcuiaMo iomi nn «nmnai j «ouu teyiunai, no prazo máximo de 30 (Innta) dias,
nos termos da Resoluç^ CONAMA n° 006/66.

Esta LICENÇA DE OPERAÇAo tem a validade acima ^(tíençionada, devendo a sua renovação ser solicitada ao lAP com antecedência mínima de
120 (cento evinte) dias. ■

• Quaisquer alterações ou expansões nos processos de pcotíuçâó oq «olumé^prpduzJdos pela Indústria e alterações ou expansões no empreendimento, deverão
serlicenciadospelolAP. . _ '■ ■■' •. .í--■

• E-^^a LICENÇA DE OPERAÇÂÒ deverá s^r áfixada'éhi local visível
À

Lefaihamento dos Requisitos de Lícenciamentci{i. T —

daticenTa-OmS ^2315, Emissão Devera o mesmo^ seguir os itens abaixo:
A)deverão ser mantidos no minimo três (03}poços de monitoramento, um(01) a montante e dois (02) jusante os quais
deverão ser locados conforme mapa de declevidade e sentido de fluxo das aguas subterrâneas, conforme proposto no

€X€CUllVO.

B)deverá dispor adequadamente os resíduos sólidos urbanos/domiciliares no aterro sanitário, mantendo os resíduos
nHPUp'l°H existentes, evitando-se desta forma a proliferação de vetores e mau cheiro
Slelas rampa de lavagem para as caixas coletoras basculantes Inseridas aos respectivos veículos de D) deverá apresentarão lAP anualmente, o relatório de automonitoramento das aguas do lençol freatico contendo no
R."TpSf,parametros:DBO. DQO, pH Óleos e Graxas, Coliformes, CaLlo. Ch^m^bo E)a abertura das valas deverá ser feitas em conformidade com o projeto proposto e aprovado pelo lAP utilizando
geomembrana de PEAD com espessurea de um(01) mm.
F) manter a segurançada area destinada ao Aterro Sanitário, ficando proibida a entrada de pessoas estranfias animais e catadores. '
G) é expressamente proibido o recebimento de resíduos sólidos classe i-industríal, resíduos classe ll-B resíduos de
n®358/05° ^ resíduos de serviço de saúde sem o devido pré-tratamento. conforme resolução do CONAMA H) o tratamento de líquidos percolados (chorume) apresentado deverá conter: recírculacão de 100% do efluente, com a

lmpressa:30/08/2012 11:04:53 ^ ^ / —- r- - . , n
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J.V.

V- ''HíÇ

Secretaria do Estado do Meio

Ambiente e Recursos Hídricos

JNSnri/rOAMBIENML

DO PAMNÁ

Instituto Ambiental do Paraná

Diretoria de Controle de Recursos Ambientais

Licença de Operação

N" 12315

Validade 30/08/2016

Protocolo 79731528

utilização de moto bomba, mantendo em circuito fechado.
I) deverá ser indicado um técnico habilitado, o qual será responsável pela perfeita operação do aterro sanitário.
J) no plano de encerramento da area, após o termino da vida util do aterro, deverá ser executado impermeabilização da
superior cotendomo minimo 1,0 metro de argila, para posterior plantio de gramineas, com a apresentação de plano de
controle ambiental, ficando o mesmo submetido à analise do órgão.
K) O sistema de drenagem de águas pluviais deverá ser bem operado para evitar o acumulo de sedimentos eo posterior
transbordamento das bacias de contenção.

- As ampliações de volume e capacidade de armazenamento, ora licenciado, de conformidade com o estabelecido pela
resolução SEMA/IAP n® 031/98 em seu artigo 4®, requer licenciamento prévio, instalação e de operação para a parte
ampliada, adotados os mesmos critérios do licenciamento.
- A concessão desta licença não impedirá exigências futuras, decorrentes do avanço tecnológico ou da modificação das
condições ambientais, conforme Decreto Estadual n® 857/79, Art. 7®, Paragafo II.
- O não cumprimento a legislação vigente , sujeitara as sanções previstas na Lei Federal n® 9605/98, regulamentada pelo
Decreto Federal n®6514/08.
-  ta licença foi emitida com base nas informações constantes de cadastro especifico apresentado pelo requerente e
na«r dispensa, tão pouco substitui quaisquer outros Alvarás e/ou certidões de qualquer natureza a que, eventualmente
esteja sujeita, exigidos pela Legislação Federal, Estadual e Municipal.
- De acordo com o previsto na Resolução SEMA/IAP n® 031/98, art. 3°. deverá ser requerida a renovação desta licença
junto ao lAP, com antecedência de 120 dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença.
Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente, nos corpos
de água desde que obedeçam as seguintes condições:
a)pH entre 5 a 9;
b)temperatura: inferior a 40® C, sendo que a elevação da temperatura do corpo receptor não deverá exceder
a 3® C;
c)materiais sedimentáveis: até 1 ml/litro em teste de 1 hora em cone Imhoff. Para o lançamento em lagos e
lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os materiais sedimentáveis deverão estar
virtualmente ausentes;
d)regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vezes a vazão média do período de atividade diária
do agente poluidor;
e)óleos e graxas

-- óleos minerais até 20 mg/l
- óleos vegetais e gorduras animais até 50 mg/l;
ausência de materiais flutuantes;

PNATTa Be

AUTENTíC AC ■ o
Cernfico que confere COIT - mgin
Nova Esperança rio Snüotísie

2 8 AÍJÔ-

Pf--

RtC

Local e data

Francisco Beltrão, 30 de agosto de 2012

O proprietário requerente acima qualificado não consta nesta data,

como devedor no cadastro de autuações ambientais do

Instituto Ambiental do Paraná.

Carimbo e assinatura do7e tante do lAP

sbn Carvalho
aRFA?ni90-n

Chele Regional
lAP/FranciscA Beltflc

Impressa: 30/08/2012 11:04:53 Página:2de2
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ÇÍÍSÃUT?

município de planalto
CJVP/AT^ 76.460.52^001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

ATESTADO DE VISTTA

Atestamos para fins de atendimento ao solicitado no

contido no item 4.4, do Edital de Licitação Tomada de Preços n° 011/2013,

referente a contratação de empresa especializada visando a prestação de serviços

de coleta, transporte e destinação final do lixo orgânico produzido no Perímetro

Urbano do Município de Planalto, que o Sr. FÁBIO ANTONINHO GAMBIN,

devidamente inscrito no CREA/PR 78465/D, responsável técnico da empresa

SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA, - CNPJ N""

07.151.208/0001-50, visitou o local de execução do objeto, verificando todas as

condições e dimensões do local de execução dos serviços e de estar ciente da

estrutura material e humana necessária à sua execução.

Planalto/PR, em 09 de dezembro de 2013

ERGENROBERTO ALOY!

Engenheirò CMl
CREA/PR 94.015/D



BEira^?m nxxnniiEEB,

TRANSPORTES DE l-IXO

liã3i)Mti^ÉêííWíms(BÍS^S!}SÉM

TOMADA DE PREÇOS N° 011/2013

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL: Sabia Ecológico Transporte de Lixo Ltda.

CNPJ N° 07.151.208/0001-50

ENDEREÇO Localidade São Luiz, Zona Rural. S/N FONE: 46-35461137

MUNICÍPIO: Nova Esperança do Sudoeste EST. Paraná

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente

do procedimento licitatório, sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS N°

011/2013, instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados

inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas

esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

<V Nova Esperança do te, 09 de Dezembro de 2013

CARTÓRÍO COSTA - Fone (46) 3546-11
Av, Iguaçu, 508 - Nova Esperança oo Sudoei

Augustinho St mg
RKLUiiíftiçu wTtfitlaitBr aisi firmas de

JABELTdWA
DE^.,

NOTAS.

EXU3161SP

Sócio GerenL

: 3.945.417-3/SESP-PR

PFr545:92t;519-68

Nova Espew^â.'4g-8üUüL^y~4^
Em ua verd;

I SeossiiSo SaiÉciü Cosia - í'aíe"ác

i  Mnrl: ScharI Cüsta - '/'tiOeliS Substilutf

I ..N-Pauia frli/en Klein • Earrevene

www.sã^j^ecologico.com.br - sabiaecologlco@hotmail.com - CNPJ 07.151.208/0001-50
Aterro: Loc. São Cúíz, S/n - Zona Rural - 85635-OOO-NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR.
SAG: Av. Iguaçu, 615 - FONE: (46) 3546-1199 - 85635-000 - NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR.
ESCRITÓRIO: CHAPECÓ - SC - FONE (49) 3322-8007 - sablaecologico.chapeco@hotmall.com
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TRANSPORTES DE LIXO

fUh^fhrünsúifMÍOfí^p^ A
TOMADA DE PREÇOS N° 011/2013

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO
XXXIII DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

RAZÃO SOCIAL; Sabia Ecológico Transporte de Lixo Ltda.

CNPJ N° 07.151.208/0001-50

ENDEREÇO Localidade São Luiz, Zona Rural, S/N FONE: 46-35461137

MUNICIPIO:Nova Esperança do Sudoeste EST. Paraná

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de TOMADA DE PREÇOS N° 011/2013, por seu representante,

declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de

junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6° do

artigo 27 da Lei n° 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em

situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere ã

observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição

Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

.Cl

Nova Esperança do S

— -O

Augustinho Stang
Sócio Gerente

09 de Dezembro de 2013

. Fone (46) 354G-117

ffaYBT
TABELIO

DE
NOTA

EXU316ie

iiRM
cpR sSíisr

"ova Espe,a,,Ç6

^ verriade
Tesí"

I—, 2eljasi(,ÍLSí?i?gc.o üíisia - raDeiiSr
Marl: Sclinti Cosia

ra Psula Fni
CNPJ 07.151.

hitietiã Suòsi/tiit.i

[tiriewww.^laecologlco.com.br - sabiaecologico@hotmail.com
Aterro: Loc. São Luiz, S/n - Zona Rurai - 85635-OOO-NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR.
SAC: Av. Iguaçu. 615 - FONE: (46) 3546-1199 - 85635-000 - NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR.
ESCRITÓRIO: CHAPECÓ - SC - FONE (49) 3322-8007 - sabiaecoioglco.chapeco@hotmall.com



s[maa^eQ GcajEOEa
TRANSI>ORTES DE LIXO LTDA.

lUh^fhíúJnsftífMÍO^^
TOMADA DE PREÇOS N° 011/2013

TERMO DE RENÚNCIA

RAZÃO SOCIAL: Sabia Ecológico Transporte de Lixo Ltda.

CNPJ N° 07.151.208/0001-50

ENDEREÇO Localidade São Luiz, Zona Rural, S/N FONE: 46-35461137

MUNICÍPIO: Nova Esperança do Sudoeste EST. Paraná

O representante legal da empresa Sabia Ecológico Transporte

de Lixo Ltda.. na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a

modalidade de TOMADA DE PREÇOS N° 011/2013, instaurado pelo Município de

Planalto, declara na forma e sob as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de

junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da

decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação,

renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatóha e ao

prazo respectivo, e concordando, em conseqüência, com o curso do procedimento

licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos

proponentes habilitados.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.
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Nova Esperança do Sudoeste, 09 de Dezembro de 2013

jstinhò Stang
cio Gerente

RG: 3.945.417-3/SESP-Pf^
CPF:

O

545.921.519-68

ARTÓRIO COSTA - Fone (^6) 3546-1176
Iguaçu, 50R - Nova Esperança do Sudoeste

letonheco vertiséeTres ais) firmasriKUUIIIlBVO ^ —

Sfr ^
" Nova Esperanoajli^SuiliiuyL — ^ ■

Em Te:
8 verdade.

"O Sebasii.lo b.Hèf.io - Uveuiu
1—; M.vi; Scnail Gosia w£»//á Si-ostiiu(a

Pauis Fiiuen Kleni • Escrcveme

>J07.www.sablaecologico.com.br - sablaecologico@hotmail.com - CNPT07.151.208/0001-50
Aterro: Loc. São Luiz, S/n - Zona Rural - 85635-000~NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR.
SAC; Av. Iguaçu, 615 - ,FONE: (46) 3546-1199 - 85635-000 - NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR.
ESCRITÓRIO: CHAPECÓ - SC - FONE (49) 3322-8007 - sabiaecologico.chapeco@hotmail.com



i  Município de Planalto ^
Tomada de preços 11/2013

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS I SERVIÇOS

Página; 1

CNPJ: 07.151.208/0001-50 Fornecedor : SABU\ ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LHV\

Bidereço : SAO LUIZ S/N° - ZONA RURAL - Nova feperança do Sudoeste/PR - CEP85635-000

Inscrição &tadual: ISENTO Contador; Resinei Luiz Scctti

E-maií; stang_andrei@holmail.com

Telefone: 4635461137 Fax: Celular:

Telefone contador:

Representante: Andrei Rafael Stang CPF: 047.042.039-13

Bidereço representante: avenida iguaçu 10 - centro - nova esperançado sudoeste/PR- 0^85635-000

E-mall representante:

Banco: 1 - BB Agência: 2565-8 - - Salto do Lontra/PR

RG: 83821094

Conta: 15967-0

Lòte: ' 'V

N° Item Descrição do Produto I Serviço Qtde. Unid. Preço Máximo Marca

Telefone representante:

Data de abertura:

Preço Unitário Preço Total

001 Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação finai do lixo

orgânico produzido no Perímetro Urbano do Município de Pianalto, nos locais e nos dias

indicados no mapa descritivo em anexo.

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 15 dias

24,00 MES 34.000,00 Sabia Ecologico Transporte de Lixo

SABIA EÍOLOGKCO TRANSPORTA

CNPJ: 07.151.208/0001

A

%■
'%/^0

1

29.000.00

PREÇO TOTAL DO LOTE

TOTAL DA PROPOSTA:

696.000,00

696.000,00

696.000,00

DE LIXO LTDA
50

tabelíòí^a,
NOTAS

I

IvV

cartório COSTA^ E^erarUWâiâSêSa
RBConhsço

TlX.ok'^
Novb verdade.

^ M;vl; Schari Cosia - Sr^ost^rufa
Paula muen Klein • fscrfvece

tm Teii°

esPfcpasla - Versão: 1.1.3.7 1Cyi2/2013 0933:12



Município de Planalto -2013
Classificação por Fornecedor

Tomada de preços 11/2013

Item Produto/Serviço UN. Quantidade Status Marca Preço Unitário Preço Total Sei

Fomecadon 3063-S ̂ MJCpU)aCOTRANSPm|^^
Lote 001-Lote 001

001 6481 Prestação de servços Oe coleta, transpolee

^^^-ÇNPJ: O7.161.20W00ai-SD TeMpntt 4(^1137

MÉ 24,00 HabilitaciD

StatuK HaliSItado

29.00(^00

696010,00': ̂
696.000,00

696.000,00 *

VALOR TOTAL: 696.000,00

Emitido per: OLDECIR CAMPOS, na «rsâo; 5506 c 23/12«M314:38:52



Município de Planalto - 2013
Mapa da Licitação

Tomada de preços 11/2013

Data abertura; 23/12/2013

Lote 0O1-Lote 001

Data Julgamento: 23/12/2013 Data homologação:

CNPJ: 07.151.20&a301-SO

Preço Marca

001 Prestação de serviços de coleta. Ir

TOTAL GERAL DO FORNECEDOR

TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR

CNPJ:07.15l208m)1-50 - SABIAECOLOGICOTRANSPORTESDELIXOLTOA

Emiücto por: OLDECIR CAMPOS, na versão: 5506 c

FRU• Frustrado DES-Oeserto EMP-Entpale EME-EmpsteME

23^2^01314:3642



ATA EDITAL TOMADA DE PREÇOSN" 011/2013

ATA DA REUNIÃO DE ABERTURA E
JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E DAS
PROPOSTAS

Aos vinte e três dias de dezembro de 2013 às quatorze horas, na sala de reuniões

desta Prefeitura Municipal de Planalto, os membros integrantes da Licitação

nomeada pela portaria n° 001/2013, reuniram-se para procederem ao recebimento,

abertura e julgamento das propostas de habilitação e preços referente a TOMADA DE

PREÇOS N° 011/2013, que tem por objeto a seleção de proposta para contratação de

empresa especializada visando a prestação de serviços de coleta, transporte e

destinação final do lixo orgânico produzido no Perímetro Urbano do Município de

Planalto. Tendo como valor máximo a importância de R$ 816.000,00 (oitocentos e

dezesseis mil reais). O Aviso de Licitação do presente procedimento licitatório foi

devidamente publicado no Órgão Oficial do Município (O Trombeta), edição 1068 do

dia 06/12/2013, Diário Oficial Eletrônico do Município de Planalto, edição n° 489 do

dia 06/12/2013, no jornal de circulação regional (Jornal de Beltrão) edição n° 5.219,

página 2C de 06/12/2013 e no Diário Ofcial do Estado do Paraná, edição 9101,

página 46 de 06/12/2013. Iniciada a reunião constatou-se que 01 (uma) única

empresa retirou edital, sendo ela: SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO

LTDA. Em seguida, procedeu-se à abertura do envelope n° 01 contendo documentação

de habilitação, e após analisar minuciosamente a documentação, a comissão

julgadora declarou 01 (uma) empresa devidamente habilitada, qual seja, SABIÁ

ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA. Na seqüência, após a proponente

recusar expressamente quanto ao direito de interpor com recursos pertinente a

primeira fase da licitação (habilitação), procedeu-se abertura do envelope n° 02

contendo proposta de preços, onde se constatou que consagrou-se vencedora a

empresa subsequente:

SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA.

Item Nome do produto Quant. Unid. Preço
unitário

Preço
total

1 Prestação de serviços de coleta,
transporte e destinação final do lixo

24 MES 29.000.00 696.000,00 V



orgânico produzido no Perímetro Urbano
do Município de Planalto, nos locais e nos
dias indicados no mapa descritivo em
anexo.

TOTAL 696M0M

Julgamento adotado foi o menor preço, O pagamento pertinente a presente licitação

dar-se-á até o 15° (décimo quinto) dia, do mês subsequente a prestação dos serviços, e

com apresentação da respectiva nota fiscal O prazo de vigência do contrato será até

31/12/2015. O representante da empresa SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE

LIXO LTDA.. declinou expressamente ao direito de interposição à recursos pertinente

a segunda fase da licitação (julgamento das propostas. Nada mais havendo a tratar,

encerrou-se a presente em única via que depois de assinada será remetida ao

executivo para homologação . _ _.. _ _ __ _

LUIZ CARIO

Presideme

747.491.02Ç-20

MAI\ISA^RUGER
Membro

310.2} 6.890-68

ROBERTO AlOYSlOfílVE.
Membro

040.368.469-22

ANDR^JKJÍAFÃEL STa
Sabiá Ecológico Transportes de Lixo Lida.



tCiifirT?

município de planalto

CA/P/N^ 76A60.516/0001-16
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EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 011/2013

OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviços
de coleta, transporte e destinação final do lixo orgânico produzido no Perímetro

SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA.

Classificação Lote Item Objeto Valor do item

1 1 1 Prestação de serviços de coleta,
transporte e destinação final do lixo
orgânico produzido no Perímetro Urbano
do Município de Planalto, nos locais e nos
dias indicados no mapa descritivo em
anexo..

696.000,00

Planalto-Pr., 23 de dezembro de 2013

BONLUIZCARl

Presidlente

747.491 029-20

:ruger

Membro

310.216.890-68

^TO ALOYSI

GOERGE

Membro

040.368.469-22
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PARECER jurídico

REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 011/2013

O presente Processo de Licitação n° 011/2013, na modalidade de

Tomada de preços, pelo critério menor preço global, referente à contratação de

empresa especializada visando a prestação de serviços de coleta, transporte e

destinação final do lixo orgânico produzido no Perímetro Urbano do Município de

Planalto, encontra-se conforme os ditames da lei e do ato convocatório, que recebeu

adequada tramitação e execução, nos termos da Lei n° 8.666/93, LC 123/2006 de 14

de dezembro de 2006 e demais legislação aplicável, podendo o Sr. Prefeito, após

efetivar o juízo de conveniência, homologar o resultado, adjudicando ao vencedor o

respectivo objeto.

dezen^ro de 2013Planato-Pr.

EY

IDICA

OAB/PR\N° 40209
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Planalto, Estado do Paraná, no uso de suas

atribuições legais e considerando a decisão da comissão julgadora; segundo o

parecer da Assessoria Jurídica que o processo tramitou e seguiu os ditames da

legislação pertinente, HOMOLOGA o resultado da licitação na modalidade de

Tomada de Preços n° 011/2013, cujo objeto é a contratação de empresa

especializada visando a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação

final do lixo orgânico produzido no Perímetro Urbano do Município de Planalto, em

favor da empresa SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA., e em

conseqüência ADJUDICA o objeto em favor da mesma para que produza seus

efeitos legais.

Planalto-Pr., 27 de dezembro de 2013

MARLON FERNANDO KUHN

PREFEITO MUNICIPAL
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CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 250/2013

TOMADA DE PREÇOS N° 011/2013

Contrato de administrativo de prestação de serviços que entre si fazem
o Município de Planalto e a empresa Sabiá Ecológico Transportes de Lixo Ltda., na
forma abaixo.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO^ pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, if 1583, inscrito no CNPJ n°
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,
senhor MARLON FERNANDO KUHN, em pleno exercício de seu mandato e
funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto,
Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.031.944-3 e do CPF/MF
sob n" 643.844.469-34.

CONTRATADA: SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA., pessoa
jurídica devidamente inscrita no CNPJ sob n." 07.151.208/0001-50, com sede à Linha
São Luiz, s/n°, Zona Rural, Município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do
Paraná, neste ato representado pelo seu Administrador Sr. AUGUSTINHO STANG,
brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG n° 3.945.417-3 SSP/PR, e do CPF sob
n. 545.921.519-68, residente e domiciliado à Av. Iguaçu, n° 520, Centro, Município de
Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná.

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa

especializada visando a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final
do lixo orgânico produzido no Perímetro Urbano do Município de Planalto.

Item Objeto Quant. Unidade Preço

unitário

Preço

total

1 Prestação de serviços de coleta,
transporte e destinação final do
lixo orgânico produzido no
Perímetro Urbano do Município de
Planalto, nos locais e nos dias

indicados no mapa descritivo em
anexo.

24 MÊS 29.000,00696.000,00

TOTAL 696.000,00

para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
condições expressas no edital TOMADA DE PREÇOS N° 011/2013, juntamente com
seus anexos e a proposta da CONTRATADA.
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CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

Pela prestação dos serviços ora contratado, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor mensal de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), totalizando
o valor total de R$ 696.000,00 (seiscentos e noventa e seis mil reais), daqui a diante
denominado VALOR CONTRATUAL.

CLÁUSULA TERCEIRA
DO PROFISSIONAL

Parágrafo Primeiro - A supervisão e responsabilidade pelos serviços
prestados, objeto do presente contrato ficará a cargo dos Profissionais Técnicos
devidamente designados pela empresa contratada. Sabiá Ecológico Transportes de
lixo Ltda.

Pará^afo Segundo - Para a execução dos serviços ora contratados, a
empresa disponibilizará um efetivo mínimo um efetivo de 06 (seis) funcionários
devidamente identificados, divididos em 02 (dois) motoristas e 04 (quatro) garis

CLÁUSULA QUARTA
DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados em até 15 dias

subseqüente a execução mensal dos serviços, mediante apresentação da respectiva
nota fiscal.

Parágrafo Segundo - Os pagamentos decorrentes da execução do
objeto correrão por conta dos recursos da Prefeitura Municipal de Planalto
Proveniente das seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

Conta da despesa

500

510

CLAUSULA

Funcional programática

05.116.15.452.1501-2020

05.116.15.452.1501-2020

Destinação de recurso

0.1.00.0000000

0.1.00.0000511

QUINTA
DOS PRAZOS

O prazo para a execução do objeto da presente licitação será de 24
(vinte e quatro) meses, com inicio em janeiro de 2014 e término previsto para
dezembro de 2015, podendo ser prorrogado, a critério da Administração nas
condições previstas em lei.

CLÁUSULA SEXTA
DOS TERMOS ADITIVOS

Serão incorporados a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS,
qualquer modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência, decorrente
das obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações nas especificações
quantitativas e qualitativas ou prazos dos serviços prestados a CONTRATANTE

CLÁUSULA SÉTIMA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber

o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o
valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
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a) Efetuar o pagamento ajustado;
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução

do Contrato;
c) Fiscalizar e acompanhar os serviços, através de funcionário

devidamente designado pela Secretaria de Obras e Serviços
Urbanos, deste Município de Planalto.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar a execução dos serviços na forma ajustada;
b) Respeitar as disposições legais e regulamentares, bem como facilitar

por todos os meios, a fiscalização da execução dos serviços pela
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, deste Município de Planalto;

c) Efetuar o recolhimento dos resíduos domésticos orgânicos
domiciliares nos locais e nos dias indicados no mapa descritivo em
anexo;

d) Executar os trabalhos com no mínimo 01 (um) caminhão com PBT
mínimo de 10 toneladas, mínimo de 200 CV de potência e data de
fabricação igual ou superior a 2003 e compactador com capacidade
mínima de carga de 15 m^, carregamento traseiro, possuidor de caixa
de captação de chorume, cujo ano de fabricação não seja superior a
10 (dez) anos;

e) Executar os trabalhos com no mínimo um efetivo de 06 (seis)
funcionários devidamente identificados, divididos em 02 (dois)
motoristas e 04 (quatro) garis, na forma de rodízio, para o
cumprimento do roteiro previamente formalizado, nos dias e prazos
pré-estabelecidos, devendo cumprir todas as determinações legais
para a execução dos serviços, com o uso equipamentos de proteção
individual como: máscara, luva, botina, uniforme, e equipamentos
devidamente adequados aos serviços;

f) No caso de necessidade de manutenção ou reparos, apresentar
veículo substituto nas mesmas condições previstas e imediata
comunicação por escrito a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos,
deste Município de Planalto;

g) O veículo somente poderá ser dirigido por motorista legalmente
habilitado e devidamente cadastrado na Secretaria de Obras e
Serviços Urbanos, deste Município de Planalto;

h) Manter o veículo em boas condições de tráfego e em perfeitas
condições de funcionamento, conservação, limpeza e segurança;

i) Divulgar, através de "slogans", símbolos, logotipos, ou imagens, o
nome da Administração Municipal, identificar o Município de
Planalto, em seus veículos, equipamentos, ferramentas, formulários,
uniformes, crachás, enfim, em toda sua estrutura material, da
maneira que será determinada pela Administração;

j) Nenhum serviço fora do contratado poderá ser realizado ou
transferido à terceiros, sem prévia autorização do Município. No
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caso de sub-empreitadas^ a empresa vencedora deverá solicitar
formalmente autorização do Poder Executivo para efetivá-las;

k) Deverá possuir estrutura material e humana suficiente para a correta
execução do serviço, como: Responsável Técnico, pessoal treinado,
veículos, máquinas e equipamentos, etc. de acordo com a
necessidade contratada;

1) Caso Ocorra a substituição, Deslocamento ou Remanejamento de
funcionário(s) previamente designado(s), a empresa ora contratada
devera formalizar por escrito, apresentando documentos que se
façam necessários;

m) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais decorrentes;

n) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

o) Caberá a Contratada apresentar sempre que solicitado, durante a
execução do Contrato, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
tributários, fiscais e comerciais;

p) Responsabilizar-se pela perfeita execução dos serviços, bem como a
substituir ou complementar serviços em desacordo, devendo
obedecer rigorosamente as determinações descritas na ordem de
serviços, emitida pela Secretaria de Obras e Serviços
Urbanos/Secretaria de Saúde/Vigilância Sanitária, deste Município
de Planalto.

CLÁUSULA OITAVA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
Parágrafo Primeiro - À CONTRATADA serão aplicadas multas pela

CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber: pela inexecução total ou
parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e
legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do
contrato, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à
empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93, sendo que em
caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Parágrafo Segundo - Pelo retardamento da execução do contrato,
quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto
adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de
licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Município de Planalto.

CLÁUSULA NONA
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DA RESCISÃO

Parágrafo Primeiro - O presente Contrato poderá ser rescindido caso
ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/93.

Parágrafo Segundo - As partes convencionam que o presente Contrato
poderá ser rescindido mediante comunicação prévia de 90 dias, sem quaisquer
indenização ou ressarcimento.

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da
CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art 77 da Lei n°
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O prazo de vigência do presente contrato até 31/12/2015.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO
A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma

pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e
anuência expressa da Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes,
com base na Lei n°. 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante qualquer
mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter
um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e
outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor, com as testemunhas presentes no ato, a fim de que produza seus
efeitos legais.

Planalto-Pr., 27 de dezembro de 2013.

)NTRATANTE

/

/

TESTEMUNHAS

Idecir Cami
RC 6.045.397-7

CPF990.135J69-15

CONTRATADA

Mansfí Krugtr
Téc. CfíOPR 03O261/O-7
RG 12.490.306'64>R
CPf 3l0.2l$.é9^M
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Município de PUnalio
Prsçn São Francisco d« Assis, ISS3
85.75(MXIO - PlaMllo - Paraná

EXTRATO DE CONTR.ATO N" 249.^2013

PREGÃO PRESENCIAL N' 071/1013

DATA DA ASSINATl.'RA; 27 de dezembro de 2013

CONTRATANTE. Município de Planaito
CONTRATADA; Trevo Comércio de Combu5;i\TÍ5 Lida.

OBJETO: Aquisição de 14.000 (quatorze mil) litros de combustível, tipo
ÓLEO DEESEL, destinados a recuperação das estradas rurais, peninenie
ao Programa de Recuperação da Tralegabilidade de Estradas Rurais,
objeto do Convênio n°453'20l3 - Secretaria de Estado da Agricultura e
do .Abastecimento - SEAfl/Muniopio de Planalto.

VALOR TOTAL: RS 32.900,00 (trinta e dois mil t novecentos reais)
PRAZO DL VIGÊNCIA; 30.^2014

MARLONfHNANDO KUHN"

Prefeito Municipal
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c»dabi4dc mUiO rRESENClAt liWOt ?RKU tdcKfíc

EDITAL Dgü(7TAr.\C). MüD.MIOADEPRKiAO Vf fi7];20n

1. Objpfe iL Lirtfi^te
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Município de Planalto
Praça SâoFwrisio de Airis, 158'
85.750-000 ■ Pianatio - PfLTuié

kXfRAIT} üt CONTXAIO N* 2502013

lOMADAÜtl'RbCOSN'011,1013

DATA DA ASSlNATLiRA- 27 de duembro de 2013

CONTRATANTE MimicipindePUnallii
C0NTR,\TADA Sabia Ecoingico TraaspMtes de Lixo Lida
OBJF.TO: CorlTíiacio deempreia esped^irada visando 8 preSaçSo de serviços
de ccletL irvuptTTle t detiinaçào tina) do lixo orgânico produzido ro 1'eritneiro
Urbana rki Mun.apio dc Flanilic

V.ALÜR TÜTAI: RSé9é.C00,00 (seisetnio? t no>eaia e seis luil reais).
PERÍODO DE EXECUÇÃO. M Mexs
PRAZO DCATOENCIA: 31/12^015

NLARLON FER.N,ANDO KIHN

Pidbtc Mitiicipal

HOMOLOGAÇÃO í ATO ADJl'D]CATÔRíO
TOMADA DK PRFÇOS N"" OII-TOli

O MlNiCIPlO DE PLANALTO, com base na Lei Fediral 8,66&93,
far saba tos ÍRictcssedusquc rctlizuu ebcrumi dc documcnidj c propuaas dc prcçs»
rtíérente ediisJ TOMADA DF PRFÇtlS N' 011/2013 de jcordo com o ibai»o
descrito:

OBJETO. Cuanitiçãu d: emprea «pecializeda >uanda < prestação rfe serviçus de
«leu iriiispoiie e denidaçio ilaal do li\a «giaicc produzido no Feninetro Utbai»
daMuidcipiodePianilta
EMPRESA Sabi Ecologico Traospoiles de Lixo Ltdi
VALOR TOTAL' RJ óW.MW.tJOíseíseewfl.s enmeiiae seis tnii reais)
PLRÍODO de EAtaÇÃO 24 Nkss
PRAZO DE VIGÊNCIA 31/12r2[ll5
D.ATA; 27 cc dcíunbro de 2013

MARLOK FERNANDO KUHK

Prctcito .Manicipil

MU^iClHO OL eiA/^AUV

CSftS' 76.460^26mn-I6
r/afii S>1u ffitiMiatv iW AsmÍb, 75A? - CEP: 6a.7.Ví-OOC

r-tialL jiljuui(to(sHíní\roícthr
FCtte; (OiÔf iS^^SlOC - fUK <4t> »9^i92

rtrfi.N«urr> /»/ira.V/i

PnfMCniO TERMO ADTTTVO AO COtNÍTRArO ADMTKlKT*ATIVO PE

CXCCUÇAO OC Ü&RA K- 05^13, GDlTAL CO.NVrm N' 0150113,
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EXTRATO DE CONTRATO N* 249/2013

Instituído pela Resolução 001 de 04 de OutuCro de 2011

PREGÃO PRESENCIAL N« 071/2013

DATADAASSINATURA: 27 de dezembro de2013
CONTRATANTE; Miílicípio de Planalto
CONTRATADA. TrevoComértlode Combustíveis Lttía

OBJETO Aquisição de 14.000 (quatorze mil) litros de combustível, tipo ÓLEO DIESEL,
destinados a recuper^ão das estradas rurais, pertinente ao Programa de Recuperação
da Trafegabilidade de Estradas Rurais, objeto do Convênio n" 453/2013 - Secretaria de
Estado da AgncuHurae do Abastecimento - SEAB/Municíplo de Planalto.
VALOR TOTAL. RS 32.900.00 (trinta edois mil e novecentos leais).
PRAZO DE VIGÊNCIA. 30/06/2014
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N» 250/2013

TOMADA DE PREÇOS N ' 011 /2013
DATA DA ASSIN ATU RA. 2 7 de dezem bro de 2013

CONTRATANTE Município de Planalto
CONTRATADA: Sabiá Ecológíco Transportes de Lixo lida.
OBJETO' Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviços de
coleta, transporte e deslinação final do lixo orgártíco produzido no Perímetro Urtiano do
Município de Pianaib.
VALOR TOTAL. RS 696.000,00 (selscentose noventa eseís mil reais).
PERlODO DE EXECUÇÃO 24 Meses
PRAZO DE VIGÊNCIA. 31/12/2015
"ARLON FERNANDO KUHN

^efeito Municipal

REALEZA

PREFEtniRA

PORTARIA N" 4,446/13

02/01/2014

MILTON ANDREOLLI. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REALEZA Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais, RESOLVE;
ART, 1®-í/omearJACI POLI. portadordoRG rf 353.124 SSP/SC. paia exercer o cargo de
Secretário de Administração. doNivel C-1 doGOOl. a part1rde02/0vi4.
ART 2°-Esta Portaria vigora a parUr de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário

Gabinete do Prefeito Municipal de Realeza, aos dois das do mês de janeiro do ano de
dois mil ecatoize,

MILTON ANDREOLLI

Prefeito

PORTARIA N'4.447/2014

02/01/2014

SÚMULA; Designa o Pregoeiro, Representante do comprador e Equipe de apoio do
Município de Realeza, para o exercício de 2014.
MILTON ANDREOLLI. PREFEITO MUNICIPAL DE REALEZA EsfâdO dO Paraná, no

■) de suas atribuições legais, em cumpiimento às determinações da Lei Federal n."
>«^■.520/02 e ao Decreto Municipal n.» 1844/06, RESOLVE;
ART. 1°- DESIGNAR Pregoeiro, Representante do comprador e Equipe de Apoio, os
servidores abaixo râaclonados que. sem prejuízo de suas funções, serão responsáveis
pela opeiacionaiização dos certames sob a modalidade de Pregão a serem reaizados
no âmbito da /\dmlnlstração Municipal de Realeza, durante o exercício de 2014. cujas
alrlbuções, direitos e deveres encontram-se estabelecidos nos sí^jracltados diplomas
iegais.
PtegoelrD . Luis Canos Pais Guiarte.
Representante do comprador. Jaci Poli;
Equipe de Apoio; MarUê Madalena Girardi Wafter, Diana Bamberg e Martzete Marsaro
Guimarães.
ART 2°- Esta Portaria vigora a psullr de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário
Gabinete do Prefeito de Reveza, aos dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e
catorze.
MILTON Aí/DREOLU
Prefeito

Ano 111-EdçãoN* 0510
PORTARIA N* 4.448/14
02/01/14

P^na 27/029

MILTON ANDREOLU, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REALEZA Estadodo Paraná no
uso de suas atribuições legais, RESOLVE.
ART 1°-N0MEAR os servidores a seguir relacionados, para sob a Presidência do
primeiro, comporem a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES FARA O ANO DE
2014'

• LUIS CARLOS PAIS GULARTE
' JACI POU
• MARULÉ MADALENA GIRARDI WALTER
■ DIANA BAMBERG
• MAreZETE MARSARO GUIMARÃES
ART Z^-Esta Portaria vigora a partir de sua piiiiícação. revogadas as disposições em
contrário.
Gabinete do Prefeito de Realeza, aos dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e
catorze

MILTON ANDREOLU
Prefeito

PORTARIA N" 4.449/14
06/01/2014

MILTON ANDREOLU. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REALEZA. EslaOO dO Paraná no
uso de suas atribuições legais. RESOLVE:
ART l^-REVOGAR férias concedidas através da Porârla n® 4.442/13 de 16 de dezembro
de 2013 a servidora IRANI TEREZINHA DE OUVEIRA. ocupante do cargo Efetivo de
Zelacbra do nível 01 do GO 02.
ART. 2®-Esta Portaria vigaa a partir de sua piíilicação, revogadas as disposições em
contrário
Gabinete do Prefeito Munícipa! de Reveza, aos seis dias do mês de janeiro do ano de
dois mil e quatorze.
MILTON ANDREOLU
Prefeito

EXTRATO DE TERMOADfTIVO DE CONTRATO
PRI^IRO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMNiSTRATIVO DE FORNECIMENTO N®
255/2D13

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE REALEZA
CON TRATADA; C.N. DE SOUZA E CIA LTDA
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL.
ADITIVO; ACRESCENTARA QUANTIA DE UMA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO COM
QUATRO MOVING 575, SETENTA UNID 1,00 METROS DE TREUÇA Q25. SETE
RIBALTAS DE LED. 20 CANHÕES DE LED 1WM. 8SPUTIN1K. 4 MOVING SCAN LED,
UMA CORTINA DE LED DE 6X4M. 2 TV'S LED DE 42', DOIS MOVING LED 30MM,
UM GLOBO DE LED, 10 REFLETORES DE 300W. DOIS VAPORES METÁLICOS UM
CANHÃO SEOIIDOR. QUATRO MINI BRUT DE 2600W. UM LASER DE QUATRO
BOCAS DE SAÍDA. CABOS E CONEXÕES NECESSÁRIOS PARAUGAÇÃODE TODO
EQUIPAMENTO. TÉCNICO CAPACITADO E PRESENTE DURANTE TODO EVENTO
REFERENTE LICITAÇÃO PREGÃO N® 62/2013
DATADAASSINATURA 10/12/2013

SALTO DO LONTRA

PHEFErrURA

TERtW) ADITIVO AO CONTRATO 169/2013

Segundo Termo Aditivo ao Contraio n® 169/2013. de 18 de outubro de 2013, vlnciíadoao
Processo Ucltatórlo n® 058/Z)i3, na modalidade Pregão Presencial n® 012/2013, Armado
entre o município de Sarto do Lontra, esüdo do Paraná. CNPJ n® 76.205 707/0001-
04, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representado por seu Prefello
Municipal, senhor Maurício Baú e por outro lado a Empresa. AUTO POSTO DORIGONI
LTDA, inscrito no CNPJ 04.538 878/0001-36, estabelecida na Av Nicoiau Inácio. 993.
Centro, representado neste ato por seu sócio administrador Sr. Francisco Assis Dorlgoni,
CPF 212.817 009-59 e RG 1 589.289 SSP-PR, para dispor sobre as cláusJas que
seguem
CLÁUSULAPRIMEIRA'
Através do presente TermoAdltivo as partes resolvem ad taro contrato ongnáno em 25%
(vinte e cinco por cento), a meta física do contrato, passando de 10.000 (dez mil) litros
para 12.500 (dcee mil e quinhentos) litros.
CLÃUSULASEGUNDA:
Permanecem Inalteradas e em pleno vigoras demais ciáusuas do contrato original.
E, por estarem justos e acertados. Armam este T^no em 03(três) vias de igua teor e
forma
Sartodo Lontra-Pr. 02de Janaro de 2013
MAURÍCIO BAÚ
Prefeito Municipal
AUTO POSTO DORIGONI LTDA
Contratada
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N" 071/2013

instituído peiaResduçãoOOl da 04 de Oututro de 2011

O Município de Planalto/Fundo Municipal de Saúde de Planalto, através do Prefeito
Municipal, e corBiderando o parecer do Pregoerro e equipe de apoio, de conformidade
com a ATA de Sessão Púlílica de Pregão Presenciai n® 071/2013, iavtada em 26 de
deremtjrode 2013. HOMOLOGO o resultado final do Processo Licitatõrlo. na modalidade

Pregão Presencial, Tipo Menor Preço de acordo com oabaixo descrito.
OBJETO; Aquisição de 14.000 (quatorze mil) litros de comouslívei. tipo ÓLEO DIESEL,
destinados a recuperação das estradas rurais, pertinente ao Programa de Recuperação
da TrafegaOlildade de Estradas Rurais, objeto do Convênio n® 453/2013- Secretaria de
Estado da Agriciítura edoAbastecimento- SEAB/Municipio de Planaio.
EMPRESA: Trevo Comércio de Combustíveis Uda.

VALOR TOTAL RS 32.900,00 (trinta e dois mil e novecentos reais).
DATA: 27 de dezembro de 2013

MARLON FERNANDO KUHH

Pr^erto Municipal

HOMOLOGAÇÃO EATOADJUDICATÓRIO
CONVITE N® 041/2013

MUNiciPiO DE PLANALTO, com base na Lei Federal 8.666/93, ̂ saberaos Interessados
que realizou abertura de documentos e propostas de preços referente edital CONVITE N'
041/2013 de acordo com o abaixo descrito

OBJETO: Contratação de empresa visando a execução de ampliação de uma edificação
com afínalldade de unidade básica de saúde, tendo como local Lote 41 /iAda Gleoal04-

CP, Dístniode Barra Grande. Município de Planalto.
Empresa: Constrtíora Franken Lida.
iOR TOTAL RS 118 300.00 (cento e dezoito mil e trezentos reais).

■^ÍJata: 20 de dezembro de 2013
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO EATOADJUDICATÓRtO
TOMADA DE PREÇOS N® 010/2013

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, com base na Lei Federal 8.666/93, faz saber aos
Interessados (^e realizou abertura de documentos e propostas de preços referente edital
TOMADA DE PREÇOS N® 010/2013 de acordo com o abaixo descrito.
OBJETO: Aquisição de medicamentos e materiais de ccnsutio, destinado exclusivamente
30 atendimento de ações executadas pelo Cer4ro Municipal de SaúJe do Município de
Planalto.
EMPRESA Amarlldo Basegio & Cia. Uda.
LOTE 01-Medicamentos. Itens' 54,79.
LOTE 02- Material de Consumo; 02,05,07.08,09,10,16,17.18.19.22,23.24,25 28.29.30.3
234
VALOR TOTAL RS 21 35280 (vinte e um mil, trezentos e cinqüenta e dois reais e oitenta
centavos).
EMPRESA Angeomed Comércio de Prottotos Médico Hospitalar Lida.
LOTE 01- Medicanentos. itens 07.24.25.26,28,37 43.44.73.74,
VALOR TOTAL; RS 17.260.60 (dezessete mil. duzentos e sessenta reais e sessenta
centavos)
EMPRESA. Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Lttte.
LOTE 01 -ti/edlcanentOS 09.10,11.12.40.66.76.77.
VALOR TOTAL RS 7.228,00 (sete mil e dicentos e vinte e oito reais).
EMPRESA: Darrredi Dambros Comércio de Medicamentos Lida.

"•TE Ol-Medlcamentos. Itens. 05.14.15.21.27,36.48.49,58.61,60.84
«^TE 02-Mataial de Consumo. 01.03,04.06,11.12.13,14.15.20.21,27.36,37.

VALORTOTAL RS 14.425,50 (quatorze mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e cinqüenta
centavos)
EMPRESA: Fernaned Uda
LOTE 01-Medlcamentos: Itens: 0206,08.16,1718.19,22.23.32,33,35,38,41.50.57,63,64
67,69.70,7275,
78.
VALOR TOTAL. RS 19,893,98 (dezenove mil, oitocentos e noventa e três reais e noventa
eolto reais).
EMPRESA: Fiorenzano Comércio de Medicamentos Ltda.
LOTE 01-Me<licamenfos, ltens20,30,34,53,71.81.82.83.
VALOR TOTAL RS 23.026,05 (Vintee trés mil e vinte e seis reais e cItco centavos).
EMPRESA: Medicamentos de AZ Ltda
LOTE 01-Medk:amentOS, itens: 01,03,04,13.20,31,39.42,47,52,56,59.60,65,68
LOTE 02 - Material de Consumo: Itens: 26.31,33,35
VALOR TOTAL: RS 14.68420 (quatorze mil, seiscentos e oitenta e c^atro reais e vinte
centavos).
TOTAL GERAL: RS 117.871.13 (cento e dezessete mii. oitocentos e seteto e um reais
e treze centavos).
DATA 26 oe dezembro de 2013
MARLON FERNANDO KÜHN
Prâeito Municipal

Aiwlíl-EdçâoN®0510
HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÓRIO
TOIWIDA DE PREÇOS N° 011/2013

Pá|;«B23ra29

O município de PLANALTO, ccm base na Lei Federal 6,666/93. faz saber aos
interessados que realizou abertura de documentos e propostas de preços referente edital
TOMADA DE PREÇOS N® 011/2013 de acordo com o abaixo descrito:
OBJETO: Contr^ação de empresa especializada visando a prestação de serviços de
coleta, transporte e destinação final do lixo oigánico produzido no Perímetro Urbaio do
Município de Planalto.
EMPRESA' Sabiá Ecológico Transportes de Lixo Lida.
VALOR TOTAL R5 696.000.00 (seiscenlos 8 noventa e seis mil reais)
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 24 Mes®
PRAZO DE VIGÊNCIA 31/12/2015
DATA' 27 de dezembro de 2013
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

EDI1AL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N® 067/2013 0E OS OE DEZEIVBROOE 2013

LUIZ CARLOS BONI, na qualidade de Pregoeiro do Município de Planalto. Estado do
Paraná, nomeado pela Portala n» 002/2013, de 03 de janeiro de 2013, em cumprimento
à Lei Federal de n®. 10.520 de 17 dejuinode 2002 Decreto Municipal de n® 2727/2007
de 26/06('2007 e subsKSariamente pela Lei n®. 86® de 21 de junbo de 1993 e suas
posteriores alteraçõs e legislação correlata, TORNA PÚBUCO, o resultado Público de
ücitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, referente
EDITAL DE UCITAÇÃO-MODAUDADE PREGÃO PRESENCIAL N» 067/2013
1. Objâo da Licitação
Coiktratação de empresa visando a prestação de serviços de 600 (seiscentas) horas
máquna, tipo, pá carregadeira, a ser utilizadas em aterros terrêplenagem, corte de terra,
cascalhamento de estradas e outros serviços utilizados pelo Município de Planalto.
2.Empresa Participante'
2.1 A.A.COLUSSI ECIA. LTDA.
Situação: Classificada
3. Empresa Vencedora.
3.1 A A. COLUSSI & CIA. LTDA., pessoa juridica. com Inscrição no CNPJ n®
84.840 503/0001-65, com sua sede social à Rua Padre Clriio. n® 303, Centro, Município
de Capanema, Estado de Paraná, classificada em 1® lugar no item 01. totalizando o
Importe de RS 71.400,00 (seteriaeum mil equatrocentos reais)
4. Data da Abertura:
4.1 A Licitação Pregão Presencial n® 067/2013 de 05 de dezembro de 2013. leve sua
abertura em reunião realtzada pelo Pregoeiro no dia 18 de dezembro de 2013 às 09:00
horas na sala de reuniões da Pr^eltura Mifricipal de Pisiarto, Estado do Parará, na
Praça são Franciscode Assis, n® 1583, Centro.
Planalto. Estado do Paraná, em 18 de dezembro de 2013
LUIZ CARLOS BONI
Pregoeiro

EDI1AL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 068/2013 DE 05 DE DEZENBRODE 2013

LUIZ CARLOS BONI. na qualidade de Pregoeiro do Município de Planalto. Estado do
Paraná, nomeado pela Portala n® 002/2013, de 03 de Janeiro de 2013. em cumprimento
á Lei Federal de n® 10.520 de 17 dejultio de 2002; Decreto Municipal de n® 2727/2007 de
26/0^2007 esubsidianamenie pela Lân®8666de2l dejunno de 19936 suas pceterlores
alterações e legislação correlata. TORNA PÚBUCO, o resultado Público de Licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, referente.
EDITAL DE UCITAÇÃO-MODAUDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 068/2013
1. Objeto da ücitação
AqiJsição de combustível tipo ÓLEO DIESEL. para uso exclusivo da Trota de veículos/
máquinas deste Município dePianaito.
2. Empresas Participattes:
2.1 TREVO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
Situação Classificada
2.2 AUTO POSTO MOMBACH LTDA
Situação' Classificada
3. Empresas Vencedoras.
3.1 TREVO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA . pessoa juridca. com inscrição no
CNPJ N® 14.325.190/0001-21. com sua sede social à Rod PR 281. km 90. São Valério.
Municipode Planalto. Estado de Paraná, classificada em 1® lugar no item 01. totalizando
o Impede de RS 196.000.00 (cento e noventa e seis mil reais).
3.2 AUTO POSTO MOMBACH LTDA.. pessoa juricSca com inscnçâo no CNPJ N®
75.9^.603-0001-35, com sua sede social à Av. Rio Grande do Sul. n® 1027. Centro,
Municlplode Planalto. Estado de Paraná, classificada em 1® lugar no item 02. totalizando
o importe de RS 76800.00 (setenta e seis mil e oitocentos reais).
4. DataflaAbertura'
4.IA ücitação Pregão Presencial n® 068/2013 de 05 de dezembro de 2013. teve sua
abertura em reunião realizada pelo Pregoeiro no dia 16 de dezembro de 2013 às 14.00
horas, na sala de reuniões da Prefeitura Mmictpal de Planalto. Estado do Paraiá na
Praça São Francisco de Assis, 1583. Centro,
Pianaito. Estado do Paraná, em 18 de dezembro de 3313.
LUIZ CARLOS BONI
Pregoeiro

bério OlkM Aiihaúc EMUsniamtn» som CêHitaío
P«drãa 1CP-B(U 1 AAI.ISOP-^t»d*eSede* Minlciplei
de Sua>Ble de Pnné ̂  P* •iMneddkdi dei»
deaMntnla de*s»«i«vl*uilizaae através d» site.

Par» centuHar a autanüctdaât do
carimbo do fempo, informe o

cMígo ao lado no alta. 1333083141

http://amsop.dioems.com.br
PágInaZ)


