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MUNICIPIO DE NOVA CANTU 

Estado do Paraná 
CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

Rua Bahia, 11° 85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones ( 44) 3527-1281 - ( 44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@ig.com.br 

I EXTRATO 2° ADITIVO REF. PROCESSO LICITA TÓRIO n° 022/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO no 002/2015 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, PARANÁ 
CNPJ n° 77.845.394/0001-03 

I CONTRATADO: BIO RESÍDUOS TRANSPORTES L TDA, inscrita 
! no CNPJ 08.680.158/0001-61 
! OBJETO: TRANSPORTE, COLETA E ENCAMINHAMENTO, 

PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA I 

SAÚDE. 
ALTERAÇÃO: Execução e Vigência 
ASSINATURA: 28 de Dezembro de 2.016. 
VIGÊNCIA: 9 (nove) meses I 

' 



Cianorte" 20 de Dezembro de 2.016. 

Ofício: 075/2016 

A 
PREFEITURA MUMC!PAL DE l'IOVA CANTU 
SETOR DE LIC!TAÇAO 
NOVA C ANTI) - PR 

A empresa BIO RESÍDUOS TRA:"'SPORTES L TOA -· BIOACCESS. inscrita no CNPJ sob 

n(nnero 08.680.158/0001-61, situada à Avenida Goias. 431 ~Sala 21 e 22 ~Zona O I ~ Cep 87.200-1-\9 

Cianortc - Pr. neste ato representado pelo, Sr. Marcelo Gonçalves Dias, portador da Caneira de 

Identidade RG número 7.731.932-8 e CPF 037.950.069-88. vem por meio deste a V. S" .. REQUERER a 

RE"JOVAÇÃO por mais 9 Meses e o REAJUSTE DE VALORES DE PELO IPCA do 

CONTRA TO ADMINISTR4. TI VO REF. PROCESSO UC!TATORIO N°. 022/2015, que tem 

como Objeto O TRANSPORTE, COLETA E ENCA:VllNHAME'''ITO PARA TRA.T.ü!Et\TO DE 

RESÍDl'OS DA SAÜlE" CO"'FORME ESPECIFICAÇÕES APRESENTAIHS '\'A CARTA 

PROPOSTA DA EMPRESA CONTRATADA, CONSTANTES 1\'0 PROCESSO LlCITATÓRlO 

ACIMA DESCRITO DA PREFEITURA MU'HCIPAL DE NOVA CANTU- PR. 

Desde já agradecemos e 1~carnos no aguardo. 

A tcnci osamente. 

BIO RES!DUOS TRANSPORTES LTDA 
C"'PJ 08.680.158/0001-61 

:VlAHCELO GO:\ÇAL VES DIAS 



Prefeitura Municipal de Nova C 

1° TERMO ADITIVO 

Rua Bahia, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03- Fone (044} 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

REF. PROCESSO LICITA TÓRIO no 022/2015 
EDTIAL DE TOMADA DE PREÇOS no 002/2015 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, com sede 
administrativa na Rua Professor João Farias da Costa, s/n°, bairro Centro, CEP 87.330-000, neste 
ato representado por AIRTON ANTONIO AGNOLIN, Prefeito Municipal, brasileiro, separado, 
Carteira de Identidade no 4.414.003-9 SSP-PR e inscrita no CPF sob o n° 676.205.159.68. 

CONTRATADA: BIO RESÍDUOS TRANSPORTES L TOA, com sede na Avenida Goiás, 
431 - 2° andar - Salas 21 e 22 - Xona 01 - Município de Cianorte, Estado do Paraná, inscrita no 
C.N.P.J. sob o n° 08.680.158/0001-61, representada por seu representante legal Sr. Cristiano 
André Rodrigues, RG 6.272.601-6 e CPF n° 007.412.599-07. 

OBJETO: resolvem ADITAR o presente contrato de 08/04/2015, mediante as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE expediu Edital de Tomada de Preços n° 
002/2015-PMNC objetivando a Contratação de empresa para Transporte, Coleta e 
encaminhamento, para tratamento de resíduos da saúde, conforme especificações 
apresentadas na Carta Proposta da Empresa Contratada, com prazo de vigência do contrato em 
07/04/2016. 

CLÁUSULA SEGUNDA: através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem pron-ogar o 
prazo de vigência do presente contrato por mais 270 dias (09 meses) com término em 07 de Janeiro 
de2017. 

CLÁUSULA TERCEIRA: através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem ALTERAR 
o valor em favor da contratada para R$-1.000,00 (um Mil Reais) mensais. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e 
condições do Contrato Original datado de 08/04/2015. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 06 de Abril de 2016. 

BIO RESÍDU 



1° TERMO ADITIVO 
REF. PROCESSO LICITA TÓRIO n° 022/2015 
EDTIAL DE TOMADA DE PREÇOS no 002/2015 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, com sede 
administrativa na Rua Professor João Farias da Costa, s/n°, bairro Centro, CEP 87.330-000, neste 
ato representado por AIRTON ANTONIO AGNOLIN, Prefeito Municipal, brasileiro, separado, 
Carteira de Identidade n° 4.414.003-9 SSP-PR e inscrita no CPF sob o n° 676.205.159.68. 

CONTRATADA: BIO RESÍDUOS TRANSPORTES LTDA, com sede na Avenida Goiás, 
431 - 20 andar- Salas 21 e 22- Xona 01 - Município de Cianorte, Estado do Paraná, inscrita no 
C.N .P.J. sob o n° 08.680.158/0001-61, representada por seu representante legal Sr. Cristiano 
André Rodrigues, RG 6.272.601-6 e CPF n° 007.412.599-07. 

OBJETO: resolvem ADITAR o presente contrato de 08/04/2015, mediante as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE expediu Edital de Tomada de Preços no 
002/20 15-PMNC objetivando a Contratação de empresa para Transporte, Coleta e 
encaminhamento, para tratamento de resíduos da saúde, conforme especificações 
apresentadas na Carta Proposta da Empresa Contratada, com prazo de vigência do contrato em 
07/04/20 16. 

CLÁUSULA SEGUNDA: através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem prorrogar o 
prazo de vigência do presente contrato por mais 270 dias (09 meses) com término em 07 de Janeiro 
de 2017. 

CLÁUSULA TERCEIRA: através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem ALTERAR 
o valor em favor da contratada para R$-1.000,00 (um Mil Reais) mensais. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e 
condições do Contrato Original datado de 08/04/2015. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 06 de Abril de 2016. 

~~~~~~~~t-~B~I:O~R:ESÍOU~~iNSPORTES LTDA 
ntratado 



1° TERMO ADITIVO 
REF. PROCESSO LICITA TÓRIO no 022/2015 
EDTIAL DE TOMADA DE PREÇOS no 002/2015 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, com sede 
administrativa na Rua Professor João Farias da Costa, s/n°, bairro Centro, CEP 87.330-000, neste 
ato representado por AIRTON ANTONIO AGNOLIN, Prefeito Municipal, brasileiro, separado, 
Carteira de Identidade n° 4.414.003-9 SSP-PR e inscrita no CPF sob o n° 676.205.159.68. 

CONTRATADA: BIO RESÍDUOS TRANSPORTES LTDA, com sede na Avenida Goiás, 
431 - 20 andar- Salas 21 e 22 - Xona 01 - Município de Cianorte, Estado do Paraná, inscrita no 
C.N .P.J. sob o no 08.680.158/0001-61, representada por seu representante legal Sr. Cristiano 
André Rodrigues, RG 6.272.601-6 e CPF n° 007.412.599-07. 

OBJETO: resolvem ADITAR o presente contrato de 08/04/2015, mediante as seguintes cláusu las: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE expediu Edital de Tomada de Preços no 
002/20 15-PMNC objetivando a Contratação de empresa para Transporte, Coleta e 
encaminhamento, para tratamento de resíduos da saúde, conforme especificações 
apresentadas na Carta Proposta da Empresa Contratada, com prazo de vigência do contrato em 
07/04/20 16. 

CLÁUSULA SEGUNDA: através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem prorrogar o 
prazo de vigência do presente contrato por mais 270 dias (09 meses) com término em 07 de Janeiro 
de2017. 

CLÁUSULA TERCEIRA: através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem ALTERAR 
o valor em favor da contratada para R$-1.000,00 (um Mil Reais) mensais. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e 
condições do Contrato Original datado de 08/04/2015. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 06 de Abril de 2016. 
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Quarta-feira, 20 de abril de 2016 
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SumuU: Dilpo,t toO<• o rt~:ts~ ~o cu 
DtffitMr to F0'!.1da "Kkwr\al de Tlr~. 

0 I'IIIWO!HU DA d.JU,IU, MUHiai'Al O! 
JURA.10A, l:SUOO 00 PAAA#f.A. noll»du~~crodt' 
pelo lltlgo 17, .rinu "i", 110 11'\CKC 111 c.1 L.el Or;hitJ Hur!ltlp,l , dt 
05tlettril dt t,.;lh,llltcrtc~U I O/ l0/200S,IUS.Ol'o'l: 

Art. 1• - Flc::a dtWJ'ftll\;ld' ~"' n.lo II.A~tt1 tXU:~tntc "~ 
~ ~llloPII d1 Nl"tt'dt, htJda 40 h rt l'll, 110 dll 
U/04/101,, ~ 1)1)$1~ _, ~ N.lclanll ae TQdcntes. r-o 
4~J.JI flc.lr~ too'lli<ltt~ mmo reteuo. 

Art.1• ·0úpedllntE N tr~b4JnO CIIctl'!l.lri HUI\Id.,.,l dt 
Jlll'"andtttton'IOr•~4otttlr 6odi•1SJ<Mncl6. 

Att. s• - blJ I'QIUn. er(r.,, em •lçlor M d 1t11 de 1111 
PIIOIIUCio.r ... .,., .. .ss~em conlrir\o. 

ICIFiOO 0.\ cJ.MAAA MUMICl, Al OI .JI.JIIAHOA, ESlAOO 
00 P.t.IWIÁ, U Of MIRlL OI 20Ui. 

~- =·~:;;~-.,.;.. -
CElSO ~OO~IGlJf S MODESTO 
Pruldc~ttclaC'm.,.• 

~ MUNJCIPIO DE LUIZIANA 
·~ -- CNPJ:80.8811.6!.Ml001-27 - 
~ ~OL~~d \'IC!tllFmm·22 flaifa.(.IC)lf\ \:l5 , }i'TH).M 

•-•tp ;...,<t-r>-""L..~·-!"Il-'f 

A\! ISO DE UOTAÇ.Ao 

N.'17/2GU 

A N(r"UT' ...... ~Df.WIZL'M, ...... OII-~1 --- .. -"........_ ................. ,...., .. ~ 
l l1trnl ..... llllln01 .. , ... ...,...,..-.-_ _.._, .. 

T•l"""-utN ... OOII-~llll .... Of., N JPU UT\.W.PII.NCI".Iri.Dl 
WWNi.O·rwa..,....,.,.....u.c.o- .. c-...~ • .......,. .. ~ ........... __..... __ _ 
,_(!IUI.~Il/211"•~ ..... 
~-laJII" • ...,.._..,.HOIIIjlllft'!II NONoloo;o> 

-·-(l)lm.I.Jo(.lott ~""T~§tl;'o'IQ;ISDI I'OI'OIXJ'IA,. 
p.c.ra:~ f"-'$1\fl(o(OtS.""-~ "'-'~.ar...,....._ ... 

PlllUEJT1JIIlA MUNICI ~AL DE .tUIIlAHDA 

•ACG-... -·~-'-1• -~,~::.=i-r..,.n-.. 

EDITAIS 
fi MUN~!,!~.~LM.!.'!'i.BOBI 
~liJ~ ""'""--· ... '-""I-- .... ... ,..,\ .. 

"'"-"""~nn.c-.-, oo.QPI.._ --===---·------

··- ... ---··-""""'"·---~ ..... --...... _ •• _ •• _ .. . ~--··- ... ---.... w .. -- -... __ , .... ._ __ , -- - ... -.__ ......... ..::::::.:.-.. , _ .. _ ... ,..,_., ___ ,. .. ...._., .. , 

... ~'""'''""''"'"""..,. .. ,,uouu 
~-

fi MUNJCIPIO DE LUIZIANA 
- - CNPJ:80.8811.68&'1111111-27 -
~Dt.M~'·....,.r>:min - 1.! r.-trAf'l4 lS'IIl6-lí~ llli6 

""""-' ' ' ""' r•~'VI hl.h;t<'%"lH<<'\ ., 

AVISO OE LICffAÇÃO 

N,1 18/2G l6 

A -truM"""""""'OI~.,.,.oo-.._.o 

~-- ... ~'*_._.._ .. """·~· 
I S?I/lO I'\ IIIill~l ........ ,......,IW.I _____ >._ 
fll'i_N.., IIS<IrOUo0 .. 2016, .. 01:CQ. • ~OU!lOI'.ti.OC: 

WIZWIA · -Dr.~...,._,U·~-~.otl~l~ 

--·.-n»>~-...pr-,~t<CIOd-

-·C'Olm.At,oç.ló) OI: V4'USoi.~SUY1Q)sw:clNK:o5~..UO...OSo-. 

~l ... lõVI'I!tN-Io\IIÇIIIM-..U, ... ~O~~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURANDA 
P.I.ÇO WI*!CirAI,_ WLUI.UalltUII. 

"ac•_,..~ ,,.-c-.c:.mw.ooa 
'~l"l'_,,. 
CIII'J11.1af»IIOOI-ot 

"hhi!IUIUCa~·.\o L'II.I'K.\ ZI.Jiõ I~' !t;btiA 00 WlJUUIJCU,'fll.l l\1"' 
f'<W-I).I-o•o""'l.lwo. .... •-rwt~ ...... ,.,.... ....... ,o.a.. 
Jt~-T"""""-_.....,.,,,,j,.~"""~"''""'""'" .. """'
"""""t.-"'Jo.fl~>..- ... _""~"""'' 

=-~.::.:: ~-~=~~7:..~=::-:.~~·~,.t 
~=r~:.:,~=~~;~~~~o~~~~~,~. 
~~~;::;::..~ .. -=.:.~::..~~-:.:: .. ::" ..!':~~;~.:;-:~··! 
"'...,.., • .,... .. ,.,.. ... , ..... . ~,;L..I.uo.uu.,:o.'J,\ . ' '·' nc:t~,,·u. 
n • • , ... ~ . .. , 1- ,........,._ 1'11101 lOO"''"!O o ... 110 l>f 
\"l(lf.'IC'I ~ 110 I'O'IlllAlD ._........, .. "r "'"" I.:U .. ....,,. f , ..,., ..... ., ........................... ,.,._ ... ~ .. ---~ 
~r....,.~ • .._ ...,_ .. _,. .. :..."* . ..... ~ 
n .. \IM '·' ~u:1 "' "''""~ l»N.\t~ m . ..,.o:il~l'll:.O. 
::;~c:~';":~...,;(~-~~...::·,~~~~~~~~;~! o:::: ... .Jou-,. _ _ 'f"" ........ .,.."'"' .. ... -r ........... ""'""'' 

CL(l 'lo!IA'T'tiU.2;1"-'"Wlll 
~----· ~ ... "" ""'' ..... ~*~ .............. ........ """,.....- ~ •. o!,ro., .. 
_..,,.~tfpc-.T_,_,....,.,,.,. .. ......,~ .. ,("..,.,..,, 

c:,... .... _ .. ,.. ..... ... ,.._.-. ............ !~- 4 -

lo-I ... Mo_IIJ ,~-· -- ·" ·,....- · ................ --.. ... ~. 
H 0.:1Jo .. o- ·_. 
~Cfl!,.,. ... _ ... )ll~ 
....,...., r,.....,OII,.
Otmdr..,s.-•~o._,. .... t.o.~ 
~-,... .... ""_,~ 

tAJ\"'"'' '''..,., 1>"':,~~=-.!~:.:::_::.;,"',._,..,.u_•""'• 
~ '""'"' •"""-........... _ .. 
~ ·::~ ~:::::.::·::. .... :-;~-..::- •;: ........... .._ ........ - ,~ 

.. ,., •. · --.. ·-'--·-- 0:,.. .., . . ............ --.. u ... 
11 ~I ..... L l----h •-· U W o: ••• , .. .._!),....._,_ .. .... .. ... .... ____ .. .... 
~· .................. -._..........,___ ~''"' 
~ ~ ..... , --~- ... - ..... .. ~• ·M' ,.,.,_ ,_• " ·""' . . ...... ·-"""~··-... - , ... 

;: ::~ ~.::~- :;..~ ....... -.. -... - .... 
~::.';:! ~....=-- ::'.:':. 
:~::;; ~ .. E~ :~ 
:::~E=~.~- ~ .. _ .... ___ ,........ ·~ ... 

;::~: =::~-=-""-- ·:~ - ~:;:':': ~== :.:: 

-~llt~- ·: 

... Iª§ i = •i 
=;~· i :E· ,a, 
ch~ I 

"lll I I 

=~:i~ I 
i l '• Cilô ! _l _ .. 
i ~1H1 

, I 
a ·I 
I 

~ fi i 

:E[,! I •• i f 

il1 I'. :H : .a ~ 

H i 
a PIU!.PIIITUJU. MU•UCIPAI. Oll.IUUHOA 

ro.ÇO IN-........... _ 

----·H·C.- · C... tfM._ 

i u 
$• 
~ ~ .. 
l 

Mtt D' M!! rtw•;.,;;;.;;m;.~·:?L?.i!!;'J!',;"' ... ''"'"''" 

=~·!;_1',.~ .. ~::-~ .. ~-..;u• ...- ..... :...,. 

......... ,_""'"~' ... '""'"""""."'""""" .. .... ~ .......... 
:::.:..~::.-."! :~;::.::.!': ... -
UK'•~ ... . IIIIII ............ , ... u.,. fl("'l ...... "'., ," ~"'"'·"~··-·"· 

_,_\::::.-:;::::.:-::-=,;...~-.. ":':~..:.:.:.-:.~'='-.'~ 
-.,-,....., I ' ·- --"""" '""',,--.,--·---- ,......,_ ....... ,.... .............. 
·-"'!"'"''"-

'·"''·"' li "'''' '4-l.~IM .. I I"MIIIJI"' ....... ~. 

nutmlt-4 Kfllt'CI1Ht QF IUTD FCfJ 

t:tr,f/.IIJIJI..wuliif' 
CHPJ .95t.k) l~lo)T 

04TAOA~T\IMCOO!"I'a,uerl ..... (lCII j 

~uuutt ,.,(I'(JfUoo.I.I!W,.-~I'r\I.Ot,...lliii!Clll · tlii'I .. IO'I .... <II/'"'· 

CO~IIIAf~- O'INAtoiOo.YlJ(~. I.l! ... _....,._. .... ___ _ 

"" (~'1/NO ....... ,..N~ .. l 

O.ltf"'"-... ~-.... '"".-.. "".-... - .................... -_ _.....~-~~-·""'·Oioo-n 1-··~...... -·~ .... _ ... ... ~--~.o ....... _ _... ..... ,..._
.b ..... _ _ .,__ .... _..._ . .. ._.."" .. " 

Plt-III.VICt.~ I~/941U"''" .. tJOir 

Y-l<>1101. ......U:POOQn_., , , __ ,....,....,._w.,.....,.r 

'"~g''"""""''o."' ... - · ..... a.. .. - ...... , . .... .... , .. ... .... __ . ... __ ........ n..-~ 

~~-:!'..:::7~~~:::-:-~ .......... _ ..... _ 
~-;-~~;l!c.~~.::=-~~~-... -- - ... ..... 
"'""J."IJli}.I.NII• !o .. u_.lo .... _"'"'_,. 
~~· • '!Ou ..... .,.._ . .......... _ 

I'OIIIIDtfUX,IIO,c-....·••"""""'"....._.,f M-. 

UM< ID!'tl')' 1•1 'l'"'""ll'tu « • u' 

.... ,.. .. - .. Jo.•• 

............ .. ..... __.....,~ 

-

CO•ft,.oTAIIllr ti 11111«1'10 OI fllt_, - • .. 0#1 "' 
lllo!OillllloUICtl·'·--...... o.u.o.oo-.t••· c.o..o..-... _______ :n wln ti.JITUI ...... 

COIITll,O.ItOO.~IUIAITutiiiiUIOD• .... ,_....,_ .. \lo._ 
....... -. .. f:#J<fii.I .. I~I4.J, -..-O!õ"-- ....... 

--W I I»! ........ ~---· :I,o .._.. ......... ...... 

~~···-·""") .. - .. :to+ 

M UNICIPIO DE LUIZIANA 
-- CNPJ;SO.S811.68&'1111111-27 -
ln:DLMi.ll!\'anlm<iD - !1 row.lf>~.!U)JS"IIJS·ll'l ôl 

•• h .. ,,..~ .. ,. . • ....,. • 

Alll SOOElJOTof~Çkl 

N.'l6/2016 

·~~te~---"-· -. -··""'dl _ _..._ ... __ , __ ... 
ISittl't!'\loiiJW/111 1'1.. _......., ____ _ _ c..-...... , .. _ .. ~, .. -II'H0, ... ""'-~111.01 

wtl"""" ·- DI. ~-.tD·to-•C..V•••...,...-.t.......,. 

·-·-~~~-~----, ..... 
,.,U&,o~·~wnr.L(- .. - ...... 

---....... .w~--.--.. .. ---·-cam.o.toi(J,oCI! ~~/1/U. ""lUGIÇ.ioOC:f!tW I KlMCQS PC 
-~I,U.01~li:~~~"'-IL --·-·c.... 

r'MI.t!IO""' O!!<Oo., ""L !lO. ~! ... ~u.:o • l .. ~, '"' '"''"' ' ............... -·-·-
;:·.~;;~;;ri~;·;;;;;~ 

-"' ..... ...... .........,. .. __ _ 
I 011 ... 1 -.._fllo_ • ., __ o, .. u ... _ . ... ....... ---·- ·----- -*'--....... - ... -·-·-

~~~.~ 
" F§~~-..... _,._.,_ 
s=~ 
;::::E~~-: = ::-:~:::-·-: ~.::;: :::=:.= .... 

ª*ª~ª-~~= - ... ---~·-

"" .. 

.. 



, 

MUNICIPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001 -03 
Rua Bahia, n° 85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 

Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

EXTRATO DE CONTRATO. REF. PROCESSO LICITATÓRIO no 022/2015 

CONTRATANTE: 

CONTRATADO: 

OBJETO: 

VALOR: 
ASSINATURA: 
VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: 

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS no 002/2015 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, PARANÁ 
CNPJ no 77.845.394/0001-03 
BIO RESÍDUOS TRANSPORTES LTDA 
CNPJ. 08.680.158/0001-61 
Transporte, Coleta e encaminhamento, para 
tratamento de resíduos da saúde. 
R$-1.000,00 (Um Mil Reais) mensais. 
06 DE Abril DE 2.016. 
07/01/2017. 

PUBLICADO EM Z,r f C 't /?c 1 ç 

JORNAL~~b- ~- ·- "-C ~- '-~v~;: l 

EDIÇÃO N.~1 ~4n 14-',tcx 1 f'SS"s 
RESPONSÁVEL _ _.:#~-~-

---/ 



Prefeitura Municipal de Nova 

1' TERMO ADITIVO 

Rua Bahia, n° 85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87:!30•-0CIO\ 
CNPJ N.' 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363': 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

REF. PROCESSO LI CITATÓRIO n' 022/2015 
EDTIAL DE TOMADA DE PREÇOS n' 002/2015 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, com sede 
administrativa na Rua Professor João Farias da Costa, s/n°, bairro Centro, CEP 87.330-000, neste 
ato representado por AIRTON ANTONIO AGNOLIN, Prefeito Municipal, brasileiro, separado, 
Carteira de Identidade 11° 4.414.003-9 SSP-PR e inscrita no CPF sob o n° 676.205.159.68. 

CONTRATADA: lHO RESÍDUOS TRANSPORTES LTDA, com sede na Avenida Goiás, 
431 - 2° andar- Salas 21 e 22- Xona 01 - Município de Cianorte, Estado do Paraná, inscrita no 
C.N.P.J. sob o n° 08.680.158/0001-61, representada por seu representante legal Sr. Cristiano 
André Rodrigues, RG 6.272.601-6 e CPF n° 007.412.599-07. 

OBJETO: resolvem ADITAR o presente contrato de 08/04/2015, mediante as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE expediu Edital de Tomada de Preços n° 
002/20 15-PMNC objetivando a Contratação de empresa para Transporte, Coleta e 
c:mcaminhamento, para tratamento de resíduos da saúde, conforme especificações 
apresentadas na Carta Proposta da Empresa Contratada, com prazo de vigência do contrato em 
07/04/2016. 

CLÁUSULA SEGUNDA: através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem prorrogar o 
prazo de vigência do presente contrato por mais 270 dias (09 meses) com término em 07 de Janeiro 
de2017. 

CLÁUSULA TERCEIRA: através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem ALTERAR 
o valor em favor da contratada para R$-1.000,00 (um Mil Reais) mensais. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e 
condições do Contrato Original datado de 08/04/20 !5. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 06 de Abril de 2016. 

BIO RESÍDUOS TRANSPORTES l TOA 
Contratado 



coleta e destinação final de resíduos 

Cianorte, 09 de Março de 2.0 16. 

Ofício: 011/2016 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
SETOR DE LICITAÇÃO 
NOVA CANTU - PR 

A empresa BIO RESÍDUOS TRANSPORTES L TDA- BIOACCESS, inscri ta no CNPJ sob 

número 08.680.158/0001-61 , si tuada à Avenida Goias, 431 -Sala 21 e 22- Zona OI - Cep: 87.200- 149, 

Cianorte - Pr, neste ato representado pelo. Sr. Marcelo Gonçalves Dias, portador da Carteira de 

Identidade RG número 7.731.932-8 e CPF 037.950.069-88. vem por meio deste a V. s~., REQUERER a 

RENOVAÇÃO por mais 12 Meses e o REAJUSTE DE VALORES DE PELO IPCA do 

CONTRA TO ADMINISTRATIVO, REF. PROCESSO LICITA TO RIO N°. 022/2015, que tem 

como Objeto O TRANSPORTE, COLETA E ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO DE 

RESÍDUOS DA SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NA CARTA 

PROPOSTA DA EMPRESA CONTRATADA, CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO 

ACIMA DESCRITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR. 

Desde já agradecemos e ticamos no aguardo. 

Atenciosamente, 

b ( /q I~ 
r ' - .J. I I j . ---

:ai~ RESlDUOS.TRANSPORTES r.; DA I 

CNPJ 08.óSO.lS6/000l-61 

BIO RESIDUOS TRANSPORTES L T DA 
CNPJ 08.680.158/0001-61 

MARCELO GONÇALVES DIAS 

I ,b. 
0' o 

CIANORTE.I PR AvGo:Ds. ..,:Jf.Salc:21 e22. Z.."'O' CEr87 200.14'f 44 3631-1829 
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MUNICIPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, n° 85- Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-000 

Fones (44) 3527- 1281 - ( 44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1 363 
E-mail: pmncantu@hotmai l.com ou pmncantu@i!z.com.br 

EXTRATO DE CONTRATO. REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 022/2015 

CONTRATANTE: 

CONTRATADO: 

OBJETO: 

VALOR: 
ASSINATURA: 
VIGÊNCIA E EXECUCÃO: 

EDITAL DE TOMADA DE PRE_ÇOS n° 002/2015 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, PARANÁ 
CNPJ n° 77.845.394/0001-03 
BIO RESÍDUOS TRANSPORTES LTDA 
CNPJ. 08.680.158/0001-61 

Transporte, Coleta e encaminhamento, para 
tratamento de resíduos da saúde. 
R$-910,00 JNovecentos e Dez Reai~ mensais. 
08 DE Abril DE 2.015. 
01 (um) ANO. 

PUBLICADO EM L n I 0~ i 7o' c. 
JORNAL: u_\,..- ... -o..-- J..C ~~ '"\ 

EDIÇÃO N.or ~4o {JM.i&.r.J K ~ 

RESPONSÁVEL ~ 



MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, n° 85- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

CONTRATO ADMINISTRATIVO 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO no 022/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 002/2015 

IDENTIFICACÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, com sede 
administrativa na Rua Professor João Farias da Costa, s/ n°, bairro Centro, CEP 87.330-000, neste 
ato representado por AIRTON ANTONIO AGNOLIN, Prefeito Municipal, brasileiro, separado, 
Carteira de Identidade n° 4.414.003-9 SSP-PR e inscrita no CPF sob o n° 676.205.159.68. 

CONTRATADA: BIO RESÍDUOS TRANSPORTES LTDA, com sede na Avenida Goiás, 431 
- 20 andar - Salas 21 e 22 - Zona 01 - Município de Cianorte, Estado do Paraná, inscrita no 
C.N .P.J. sob o no 08.680.158/0001-61, representada por seu representante legal Sr. Cristiano 
André Rodrigues, RG 6.272.601-6 - SSP/PR e CPF n° 007.412.599-07. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato, 
considerando os expedientes constantes do Processo Lícitatório n° 022/2015 - Edital 
de Tomada de Preços n° 002/2015, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas 
condições descritas no presente. 

DO OBJETO 

Cláusula 1 a. O presente contrato tem por objeto o Transporte, Coleta e encaminhamento 
para tratamento de resíduos da saúde, conforme especificações apresentadas na Carta Proposta 
da Empresa Contratada, constantes no Processo Licitatório acima descrito. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cláusula 2a. A CONTRATANTE deverá: 

a) Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente a contratação; 

b) Proporcionar condições para a boa execução dos serviços; 

c) I ndicar servidor da CONTRATANTE responsável pela fiscalização dos serviços prestados 
pela CONTRATADA. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Cláusula 3a, A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os danos causados por seus 
funcionários à CONTRATANTE ejou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da 
entrega do produto. 



\)?-.A M 1.J 
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MUNICÍPIO DE NOVA CAN t.f ·~/:1~-----?: 
Estado do Paraná -1:--~ ---~~-

CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 ° ·c~ :.:c'.-'.'< 
Rua Bahia, n° 85 - Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

Clausula 4a, A CONTRATADA devera reparar, corrigir, as suas expensas, os materiais 
entregues em que verifique vícios, defeitos ou incorreções. 

DO VALOR 

Cláusula sa. O valor a ser pago pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA pelo 
total, constante deste contrato é de R$-910,00 (Novecentos e Dez Reais) . 

DO PAGAMENTO 

Cláusula 6a. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, referente ao serviço 
executado, objeto deste contrato, e, o pagamento será executado mediante entrega, 
medição/fiscalização, aceitação e liberação dos recursos at ravés de convênio/FNDE. 

Cláusula 7a, O preço apresentado pela CONTRATADA em sua proposta comercial 
permanecerá fixo e inalterado durante toda a vigência do contrato, não podendo ser reajustado 
sem prévio entendimento e justificativa que deverá ser aceita e homologada pela contratante. 

DA EXECUÇÃO, ALTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO 

Cláusula sa. O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua execução, inexecução 
ou rescisão pelas disposições da Lei n° 8666/93, de 21 de junho de 1993, observadas suas 
posteriores alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do direito público. 

DO PRAZO 

Cláusula ga, O prazo de vigência do contrato será até 01 ano, a partir desta data, podendo 
ser rescindido ou aditivado, independentemente de aviso ou notificação pela CONTRATANTE. 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Cláusula toa. Não será permitida a sub-contratação de serviços. 

Cláusula 11a. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os materiais em 
desacordo com o previsto neste contrato, podendo rescindi-los, nos termos do art.78, da Lei 
Federal n° 8.666/93. 

DAS PENALIDADES 

Cláusula 12a. Pelo descumprimento total ou parcia l das condições previstas na proposta ou 
no contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, 
da Lei 8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis. 

Cláusula 13a, As penalidades previstas neste contrato poderão deixar de ser aplicadas, 
total ou parcialmente, a critério do (representante da CONTRATANTE), se entender as 
justificativas apresentadas pela CONTRATADA como relevantes. 

r 



MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 
Rua Bahia, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

DAS COMUNICAÇÕES 

Cláusula 14a, As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o 
acompanhamento e controle do presente Contrato, serão sempre feitas por escrito. 

DO FORO 

Cláusula 16a. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do Contrato, as partes elegem 
o foro da comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná. 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de 
igual teor, j untamente com 2 (duas) testemunhas. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 08 de Abril de 2015. 

810 RESÍDU 
Contratante 

TESTEMUNHAS: 



MUNICÍPIO DE NOVA CA 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

CONTRATO ADMINISTRATIVO 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 022/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 002/2015 

IDEN"fiFICACÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, com sede 
administrativa na Rua Professor João Farias da Costa, s/n°, bairro Centro, CEP 87.330-000, neste 
ato representado por AIRTON ANTONIO AGNOLIN, Prefeito Municipal, brasileiro, separado, 
Carteira de Identidade no 4.414.003-9 SSP-PR e inscrita no CPF sob o n° 676.205.159.68. 

CONTRATADA: BIO RESÍDUOS TRANSPORTES LTDA, com sede na Avenida Goiás, 431 
- 20 andar - Salas 21 e 22 - Zona 01 - Município de Cianorte, Estado do Paraná, inscrita no 
C.N.P.J . sob o no 08.680.158/0001-61, representada por seu representante legal Sr. Cristiano 
André Rodrigues, RG 6.272.601-6- SSP/PR e CPF n° 007.412.599-07. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato, 
considerando os expedientes constantes do Processo Licitatório n° 022/2015 - Edital 
de Tomada de Preços n° 002/2015, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas 
condições descritas no presente. 

DO OBJETO 

Cláusula 1a. O presente contrato tem por objeto o Transporte, Coleta e encaminhamento 
para tratamento de resíduos da saúde, conforme especificações apresentadas na Carta Proposta 
da Empresa Contratada, constantes no Processo Licitatório acima descrito. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cláusula 2a. A CONTRATANTE deverá: 

a) Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente a contratação; 

b) Proporcionar condições para a boa execução dos serviços; 

c) Indicar servidor da CONTRATANTE responsável pela fiscalização dos serviços prestados 
pela CONTRATADA. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Cláusula 3a, A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os danos causados por seus 
funcionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando(,Ja 
entrega do produto. 

;V 
~ 



MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, n° 85 - Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: prnncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

Clausula 4a, A CONTRATADA devera reparar, corrigir, as suas expensas, os materiais 
entregues em que verifique vícios, defeitos ou incorreções. 

DO VALOR 

Cláusula sa. O valor a ser pago pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA pelo 
total, constante deste contrato é de R$-910,00 (Novecentos e Dez Reais). 

DO PAGAMENTO 

Cláusula 6a. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, referente ao serviço 
executado, objeto deste contrato, e, o pagamento será executado mediante entrega, 
medição/fiscalização, aceitação e liberação dos recursos através de convênio/FNDE. 

Cláusula 7a, O preço apresentado pela CONTRATADA em sua proposta comercial 
permanecerá fixo e inalterado durante toda a vigência do contrato, não podendo ser reajustado 
sem prévio entendimento e justificativa que deverá ser aceita e homologada pela contratante. 

DA EXECUÇÃO, AlTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO 

Cláusula sa. O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua execução, inexecução 
ou rescisão pelas disposições da Lei n° 8666/93, de 21 de junho de 1993, observadas suas 
posteriores alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do direito público. 

DO PRAZO 

Cláusula ga, O prazo de vigência do contrato será até 01 ano, a partir desta data, podendo 
ser rescindido ou aditivado, independentemente de aviso ou notificação pela CONTRATANTE. 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Cláusula 10a. Não será permitida a sub-contratação de serviços. 

Cláusula 11a. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os materiais em 
desacordo com o previsto neste contrato, podendo rescindi-los, nos termos do art.78, da Lei 
Federal no 8.666/93. 

DAS PENALIDADES 

Cláusula 12a. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou 
no contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, 
da Lei 8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis. 

Cláusula 13a. As penalidades previstas neste contrato poderão deixar de ser aplicadas, 
total ou parcialmente, a critério do (representante da CONTRATANTE), se entender as 
j ustificativas apresentadas pela CONTRATADA como relevantes. 



MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001 -03 
Rua Bahia, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

DAS COMUNICAÇÕES 

---- ~-------
1-o/, ~ . _<.<7 

~C:Jnt~ 

Cláusula 14a. As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o 
acompanhamento e controle do presente Contrato, serão sempre feitas por escrito. 

DO FORO 

Cláusula 16a. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do Contrato, as partes elegem 
o foro da comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná. 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de 
igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 08 de Abril de 2015. 

~~ Contrat nte 

TESTEMUNHAS: 



"\.\)~A 'V;ú.tt 
!.t)· ~-

'<. 0 
~ ~ ~ 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu '2-~~~,~~ ----:-~ 
Rua Bahia n° 85 -Centro- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-00 ~v0 ~- . . çV;· 

~ 
CNPJ N.• 77.845.394/0001-03- Fone (()44) 3527-1281 - Fone Fax (044) 357.7- l363 

E-mail: prnncantu@hotmail.corn ou prnncantu@i!?.com.br 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Lícitató1·io n° 022/2015- Edital de Tomada de Preços n° 
002/2015, para Contratação de Serviços de Coleta, transporte e encaminhamento para tratamento de resíduos 
da saúde, conforme especificação no Edital. 

Torna-se pública a Homologação do piOcesso li citatório em epígrafe à Empresa: 

LOTE No 01 

ÍTEM QTDDE ESPECIFICAÇÃO VENCEDOR VALOR 

01 ......... Transporte, Coleta, e BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA TOTAL 

encaminhamento CNPJ 08.680.158/0001-61 R$-

para tratamento de 91 0,00/Mensais 

resíduos da saúde. 

Nova Cantu, Paraná, 07 de Abril de 2.0 I 5 

P'·'"'U .,ADO EM t/'~ ttJ4 ,~,_ç 
.. • 'AL:~;tn«_ dvJ n7"UMJ.) 

L.· Jl(,r-\0 N.0 ._tf(J ~ 

R~~PONSÁVEL ~ 
l,S 
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MUNICÍPI E NOVA CAN . c: 

___ ........................................... ..._......,.,__-..,~_,;;;...oa.....;;;;;;........;;;...,;;_.;._..;;;..;;;......;;;.;..~~-~ " ~2. i 
ADMINISTRAÇÃO 2009/20.12 ..._ - ,_ 
CNP.l N.0 Ti' .84S.394/000 ·I -03 ~ 

Rua Bahia, 85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 - 1--n~.T -~ .i,7· 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 ~ ·~ 

E-mail: pnmcantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.corn. br 

PARECER JURÍ.DICO 

Considerando que foram preenchidas as disposições legais da Lei n° 8.666/93 e 

alterações posteriores, bem como o parecer da Comissão Municipal de Licitações, 

poderá o Sr. Prefeito Municipal de Nova Cantu, HOMOLOGAR o resultado do 

Processo Licitatório n° 022/2015, Edital de Tomada de Preços n° 002/2015, em 

conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 02 de Abril 

de 2.01 5. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 06 de Abril de 2.015 . 

l~ '- \_\ ~~ 
DiilbNSlR CJ(U'pp 
OAB-PR no 4.058 

Assessor Jurídico 



Prefeitura Municipal de Nova C 
Rua BAHIA, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330~000 

CNPJ N.' 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281 ··· Fone Fax {044) 3527-1363 
E-mail: omncantwã>hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 
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REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N° 02212015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n• 00212015 

A Comissão Municipal de Licitações, após analise e verificação da documentação e proposta apresentada, toma pública a Adjudicação. 
do processo licitatório em epigrafe à Empresa, conforme segue: 
LOTE N" 01 

ÍTEM QTDDE ESPECIFICAÇÃO VENCEDOR VALOR 
OI ......... Transporte, Coleta, e BIO RESIDUOS TRANSPORTES L TDA TOTAL 

encaminhamento para CNPJ 08.680.158/0001-61 R$-91 0,00/Mensais 
tratamento de resíduos da 
saúde. 

Comunica outross1m, que a com1ssão ce licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a quem se smta preJudicada. 

Comissão de Licitações: 

Nova Cantu, Panmá, 02 de Abril de 2.0 15 

PUBUCADO EM.JI .. :L.f 0 ~ '~~-
JORNA~~Yl.Q de~ ]YI-1~ 
EDIÇÃO N.o _9o .;·r , 06 

RESPONStNEL Y\ 
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ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 022/2015 

TOMADA DE PREÇOS no 002/2015 

Às 14:00 hs (quatorze horas) do dia 02 de Abril de 2015, na Sala de Reuniões da 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações 
designados pela Portaria n° 001/2015, com a fmalidade de proceder a abertura dos 
envelopes e julgamento das propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a 
Contratação de Empresa Especializada em Coleta/Destinação Final Resíduos de Lixo 
Hospitalar, em conformidade com as disposições contidas no Edital, o Presidente abriu a 
sessão pública, efetuando o credenciamento e recebimento dos envelopes, que teve como 
participante as empresas: 

EMPRESAICNPJ 
BIO RESÍDUOS TR.A.NSPORTES LTDA- EPP 
CNPJ 08.680.158/0001 -·61 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou--se que a empresa participante do certame, 
apresentou os envelopes de n° 01 e 02. Iniciou--se então a abetiura do envelope contendo a 
documentação de qualificação da participante, e, contatou--se que a Empresa apresentou a 
documentação exigida em Edital e foi qualificada/habilitada a participar do referido 
certame. 

Em seguida procedeu-se a abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços da 
empresa qualificada, sendo o preço da seguinte forma: 

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
BIO RESÍDUOS TRANSPORTES Lote Único - item único no valor de 
LTDA -EPP R$-91 0,00/l\tlensais perfazendo um 
CNPJ 08.680.158/0001-61 total de R$··1 0.920,00 (Dez IVIil, 

Novecentos e Vinte Reais); 

Pelo fato de apresentar a melhor proposta técnica e o menor preço, recomenda a 
Comissão de Licitação, que o objeto licitado seja AD.JUDICADO ao vencedor: 

LOTE ÚNICO, ITENI ÚNICO no Valor de R$-910,00 l\·lensais - Total de R$-
10.920,00 (Dez Mil, Novecentos e Vinte Reais): BIO RESÍDUOS TRANSPORTES 
LTDA - EPP, Inscrito no CNPJ sob o n° 08.680.158/0001-61. 

Os participantes renunciam expressamente o direito à recurso, concordando 
integralmente com as decisões exaradas pela Comissão, abdicando seu direito de recurso 
em relação a qualquer documento, ato ou forma de procedimento. 
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após lida e aprovada vai assinada pelos presentes. 

Nova Cantu, Paraná, 02 de Abril de 2.015. 

Comissão de Licitações: 

I 



BioAccessQ 
e destinação final de resíduos 

TOMADA DE PREÇO N° 002/2015 
PROPOSTA 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (ESPECIALIZADA NA ÁREA) PARA COLETA, 
TRANSPORTE, ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO DE ESiDUOS DA SAÚDE, 
PERTENCENTES AO GRUPO "A" - INFECTANTE, "8" - QUIMICO, E "E" -
PERFUROCORTANTES, CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA W 358/05 E RESOLUÇÃO W 
306/04 DA ANVI SA. 

RAZÃO SOCIAL: 810 RESÍDUOS TRANSPORTES L TOA- EPP 
ENDEREÇO: AVENIDA GOlAS, 431- SALA 21 E 22 
BAIRRO: ZONA 01- CEP: 87.200-149 
CIDADE: CIANORTE- ESTADO: PARANÁ 
CNPJ/MF: 08.680.158/0001-61 
FONE/FAX: 44-3631-1829/44-3629-9668 

ITEM ESPECIFICAÇAO VALOR MAxiMO MENSAL VALOR TOTAL ANUAL 

01 CONTRATAÇAO DE EMPRESA 
(ESPECIALIZADA NA ÁREA) PARA 
COLETA, TRANSPORTE, 
ENCAMINHAMENTO PARA 
TRATAMENTO DE ESiDUOS DA 
SAÚDE, PERTENCENTES AO GRUPO R$ 910,00 R$ 10.920,00 
"A"- INFECTANTE, "8" - QUIMICO, E 
"E" PERFUROCORTANTES, 
CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA 
W 358/05 E RESOLUÇÃO W 306/04 
DAANVISA. 

VALOR TOTAL MENSAL: R$ 910,00 Novecentos e Dez Reais 

• Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias 
• No preço ofertado, estão inclusos todos os custos diretos e indiretos tais como: 

despesas como, impostos, embalagem, seguro de transporte (carga e descarga) até o 
destino do objeto; e/ ou obrigações sociais, uniformes, identificações pessoais, 
seguros, e transportes de pessoal até o destino do objeto, se for o caso. 

BIO RESIDUOS TRANSPORTES L TDA-EPP. 
CNPJ: 08.680.158/0001-61 
MARCELO GONÇALVES DIAS 
GERENTE 
CPF: 037.950.069-88 
RG: 7.731.932-8 SSP/PR 

Cianorte- Pr, 20 de Março de 2015. 

71 fõ8.68o.15B/0001-61 
BIO RESIDUOS TRANSPORrES 

LTDA- EPP 
AVENIDA GOIÁS, 431 - 2.o ANDAR 

SALAS 21 E 22 - ZONI.\ 01 
\.!:'200_149 - CIANORTE - p~ 

CIANORTE I PR A•. """· 431.""" 21 , n z, 1 - CEP 8720<>1 49 ~1-1829 



DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LI ClT A TÓRIO N° 022/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 002/2015 

Objeto: Contratação de Empresa, especializada na área, para Coleta, transporte e 
destinação final de resíduos da Saúde. 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a 
documentação relativa a licitação supramencionada. 

8!0 RESIDUOS TRANSPORT · L'!' 
CNPJ 08.680.158/000J.- )~ 

810 RESIDUOS TRANSPORTES L TDA-EPP. 
CNPJ: 08.680.158/0001-61 
MARCELO GONÇALVES DIAS 
GERENTE 
CPF: 037.950.069-88 
RG: 7.731.932-8 SSP/PR 

Cianorte-Pr., 20 de Março 2015. 

lõs.6B0.15Btooo1-611 
BIO RESIDUOS TRANSPORTES 

LTDA.- EPP 
AVENIDl\ GOIÁS, 431 - 2.o Ai·JDAR 

SALAS 21 E 22- ZONA 01 

~7200-149 - CIANORTE - P~ 



loAccess~ 
e destinação final de resíduos 

PROCURAÇÃO 

Outorgante: 810 RESIDUOS TRANSPORTES L TOA - EPP, pessoa jurídica de direito 
privado, estabelecida à Avenida Goiás, 431, salas 21 e 22 -Zona Um, na cidade de 
Cianorte, estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob o nr. 08.680.158/0001-61, neste ato 
representada por seu sócio administrador Sr. Cristiano André Rodrigues, brasileiro , 
casado, empresário, portador da Carteira de Identidade tipo RG nr. 6.272.601-6 
expedida pela SSP-PR, e CPF/MF nr. 007.412.599-07, residente e domici liado à Rua 
Londrina, 359 - Zona 04 em Cianorte-PR. 

Outorgado: MARCELO GONÇALVES DIAS, brasileiro, casado, Gerente, portador da 
Carteira de Identidade tipo RG nr. 7.731.932-8 expedida pela SSP-PR, e CPF/MF nr. 
037.950.069-88, residente e domiciliado à Rua Sorocaba, 319- Bairro Zona 03- em 
Cianorte - Pr 

Poderes: Representar a 810 RESIDUOS TRANSPORTES L TDA-EPP, para em seu 
nome participar do certame em epígrafe, conferindo-lhe poderes para praticar todos os 
atos inerentes ao certame, inclusive de assinar proposta, declarações e contrato, fazer 
ofertas e lances de preços, interpor e desistir de recursos em todas as fases 
licitatórias do PROCESSO LICITATORIO N° 022/2015, TOMADA DE PREÇO N° 
002/2015 da Prefeitura Municipal de Nova Cantu - Pr 

~~~~~PORTÉ-S-LW~A~ 
MMIJ•lSS/OOQJ.. J, 

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

Cianorte-Pr, 20 de Março de 2015. 

rn 
08.680.158/0001-61' 
BIO RESIDUOS TRANSPORTEs 

LTDA. - EPP 
AVENIDA G9TÁS, 431 - 2. o ANDAR 

SALAS Ll E 22 - ZC"\JA 01 
[!7200-149 - CIANORTE - P:_j 

~~ 
CIANORTE I PR Av.Goiás, 43t,Salas21 e22. Zona -CEPB7200-149 44 3631-1 



GOVERNO 00 ESTADO 
Setreta rl.s do F111enóe 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 012867324-45 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 08.680.158/0001-61 
Nome: 8 10 RESIDUOS TRANSPORTES L TDA 
Estabelecimento baixado/paralisado no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR 

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

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

Págma 1 de 1 

Válida até 18/06/2015 -Fornecimento Gratuito 

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

Emitido via Internet Publ1ca (18102/2015 16:19:44) 



211212014 

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

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

Nome: BIO RESIDUOS TRANSPORTES L TDA - EPP 
CNPJ: 08.680.158/0001-61 

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

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

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

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

Esta cert idão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais , refere-se exclusivamente 
à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições 
sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 15:32:07 do dia 01/12/2014 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 30/05/2015. 
Código de controle da certidão: 675A.FE89.3626.1867 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



PÁÇO MUI~ICIPÃL 
Wilson Ferreira Varellf. 
CENTRO CÍVICO, 100 
Fone/Fax: 44-36196200 - www.cianorte.pr.gov.br 

Certidão Positiva com efeito Negativa de Débitos no 3355/2015 

NOME CONTRIBUINTE:BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA EPP 
CPF/CNPJ ......... : 08.680 . 158/0001 - 61 
REQUERENTE ....... :Bio Resíduos Transportes Ltda 
FINALIDADE ....... :Licitação 
ENDEREÇO ... ...... :AVNGOIAS no: 431 
COMPLEMENTO ...... :2° ANDAR SALAS 21 E 
BAIRRO ........... : ZONA 01 
CIDADE ........... :CIANORTE 

CEP: 87200149 
UF:PR 

CERTIFICAMOS que até a presente data (NÃO CONSTA)débito tributário 
vencidos re lativo ao ***CONTRIBUINTE*** acima descrito onde: 

Existem débitos a vencer de R$ 1298,31 

Fica ressalvado o d ire ito da fazenda 
posteriormente constatados, mesmo referentes 
compreendido. 

municipal de cobrar débitos 
ao período nesta certidão 

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

Certidão emitida com base na Lei Municipal no 3436/10 de 24/03/10. 
Emitida e m 20/03/2015 . 
Válida até 30 dias após a data de emissão desta. 
Códi go de autent i c idade da certidão:290681717290681 

Certidão emitida gratuitamente. 

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO. 
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0868015810001-61 
Razão Social: BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA EPP 

Nome fantasia:BIO ACCESS 

Endereço: AV GOlAS 431 AND 2 SL 21 22 I ZONA 01 I CIANORTE I PR I 
87200-149 

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

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

Validade: 21/03/ 2015 a 19/04/2015 

Certificação Número: 2015032106271758956429 

Informação obtida em 01/ 04/ 2015, às 15:05 :28. 

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

l-~ Cantu · "'<~ 



02/12/2014 

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

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

Nome: BIO RESIDUOS TRANSPORTES L TOA - EPP 
CNPJ: 08.680.158/0001-61 

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

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

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fi ns de certificação da regularidade fiscal; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais , refere-se exclusivamente 
à situação do sujeito pass ivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições 
sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 15:32:07 do dia 01 /12/2014 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 30/05/2015. 
Código de controle da certidão: 675A.FE89.3626. 1867 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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e destinação final de resíduos 

ANEXO I 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 022/2015 
REF.: Edital de Tomada de Preços n° 002/2015- PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o Sr. MARCELO GONÇALVES DIAS, portador da 
Cédula de identidade sob n°. 7.731.932-8 e CPF/ MF n°. 037.950.069-88, a 
participar do procedimento licitatório sob o modalidade TOMADA DE PREÇO 
No 002/2015, instaurado por este Departamento de Compras. Na qualidade de 
representante legal da empresa BIO RESÍDUOS TRANSPORTES L TOA- EPP 
outorga-se ao acima credenciado , dentre outros poderes , o de renunciar ao 
direito de interposição de recurso. 

JIORE 
ÇN Q,15~JQQQ1·g1 

810 RESIDUOS TRANSPORTES L TDA 
Cristiano André Rodrigues 
Sócio-Administrador 
CPF: 007.412.599-07 
RG: 6.272.601-6 SSP-PR 

Cianorte-Pr. , 20 de Março 2015. 

fõa.6a0.158/0001-61l 
BIO RESIDUOS TFPMSPORTES 

LrDA.-EPP 
AVENIDA GO:~s, 431 - 2.o ANDA#! 

SALAS 2 ... E 22 - ZONA 01 
1!1~00-149 - CIANORTE ... P!J 

~~ 
CIANORTE I PR Av.Goiás, 431,Salas21 e22. Zona 1- CEPB72D0-149 44 3631-1 
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ANEXO 11 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 022/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS No 002/2015 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade -Tomada de Preços n° 002/2015, 
instaurado pelo Município de Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos 
para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

BIO RESIDUOS.TRANSPORTES LTDA 
CNPJ 08.680.158/0001-61 

810 RESIDUOS TRANSPORTES L TDA-EPP. 
CNPJ: 08.680.158/0001-61 
MARCELO GONÇALVES DIAS 
GERENTE 
CPF: 037.950.069-88 
RG: 7.731.932-8 SSP/PR 

Cianorte-Pr., 20 de Março 2015. 
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ANEXO 111 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 022/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS No 002/2015 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços n° 002/2015 
instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar 
os produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas cond ições do edital 
supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA 
CNPJ OS.óSO.lSS/0001· ó1 

810 RESIDUOS TRANSPORTES L TDA-EPP. 
CNPJ: 08.680.158/0001-61 
MARCELO GONÇALVES DIAS 
GERENTE 
CPF: 037.950.069-88 
RG: 7.731.932-8 SSP/PR 

Cianorte-Pr., 20 de Março 2015. 

ros.680.158/0001 -61l 
BIO RZSITF.TGS TRANSPORTES 

1=- '.'\.. - EPP 
AVENJi);'\ i~J:;. :::_ . I - 2.0 ANDAR 

S.t'.~4S 2.: E 2.2 - Z:OfiJA 01 

f_!7200-149 - CIANORTE - P~ 
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ANEXO IV 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 022/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS No 002/2015 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - Tomada de Preços n° 002/201 5 
instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não 
emprega menores 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em 
qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, 
que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA 
CNPJ OS.680.1SS/000l-61 

810 RESIDUOS TRANSPORTES L TDA-EPP. 
CNPJ: 08.680.158/0001-61 
MARCELO GONÇALVES DIAS 
GERENTE 
CPF: 037.950.069-88 
RG: 7.731.932-8 SSP/PR 

Cianorte-Pr. , 20 de Março 2015. 

fõ8.680.158/0001 -611 
BIO RESJifJ(>S TR~JSPORTES 

:!:. - .. - ~~?P 
"'J~:wr-."' .--. ',, t1"":! -70/;NDAR f ·\ ":,'\ ... '-\' .... . { •.J- -· 

s,:,LAS 2l. E 22 - ZONA 01 

l!_7200-149 - CIANORTE - P~ 
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ANEXO V 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 022/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS No 002/2015 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - Tomada de Preços n° 002/2015 
instaurado pelo Município de Nova Cantu , que a empresa proponente, conhece 
todos os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as 
especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que 
preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Cianorte-Pr. , 20 de Março 20 15. 

BIO RESIDPOS TR!~TSPORTES LTDA 
CNPJ 08.680.158/0001-61 

810 RESIDUOS TRANSPORTES L TDA-EPP. 
CNPJ: 08.680.158/0001-61 
MARCELO GONÇALVES DIAS 
GERENTE 
CPF: 037.950.069-88 
RG: 7.731.932-8 SSP/PR 

roa.680.158/0001-61l 
BIO RESIDUOS TRANSPORTES 

LTDA.- EPP 

AVENIDA GO~ÁS. -.31- 2.0 .C\NDAR 
SALi\S 21 E 22 - ZONA 01 

l.!.7200-149 - CIANORTE - P!:j 

~~ 
CIANORTE f PR Av. Goiás, 43/,Sa/as 21 e 22. Zona I -CEP87200-149 44 3631-182 
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BIO RESÍDUOS TRANSPORTES L TOA- EPP ~F!.. r , .::63 -~ 
Décima Sexta Alteração Contratual Da Sociedade e Rerra~f~éiçã": ~ · ~ · · t:· : ·-- ,._ 

CNPJ/MF N° 08.680.158/0001-61 .. ~ . ~- ·t·'--:- . -~: •. __ _ 
., " "t " .. .. "'' ... .. ... ":.0;,.... ... ... ;.~.?-: 

" ·<",nt\J • '~" 
CRISTIANO ANDRE RODRIGUES, brasileiro, casado sob o regime de comunhão ~ 
parcial de bens, nascido em 03/02/1977, empresário, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação sob o n. 02779161776 DETRAN/PR, inscrito no CPF/MF n°. 007.412.599-
07, e portador da Carteira de Identidade n. 6.272.601-6 SESP/PR, residente e 
domiciliado no municlpio de Cianorte/PR, à Rua Londrina, n°. 359 - Zona 04 - CEP 
87210-050, e EVELYN ALVES DE QUEIROZ, brasileira, casada sob o regime de 
comunhão parcial de bens, nascida em 08/02/1982, empresária, portadora da Carteira 
Nacional de Habilitação sob o n. 02554066980 DETRAN/PR, inscrita no CPF/MF n°. 
036.960.239-06, e portadora da Carteira de Identidade n. 7.561.036-0 SESP/PR, 
residente e domiciliada no município de Cianorte/PR, à Rua Londrina, n°. 359 - Zona 
04 - CEP 8721 0-050; únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada 
que gira nesta praça sob o nome de BIO RESfDUOS TRANSPORTES L TOA - EPP, 
com sede na Avenida América, n°. 2900 - Zona 01 - CEP 87200-000 - Cianorte/PR, 
inscrita no CNPJ/MF sob n° 08.680.158/0001-61, e registrada na Junta Comercial do 
Paraná sob n° 412.0588218-1 em 28/02/2007 e última alteração contratual registrada 
sob o n. 20143325655 em 05/06/2014 resolvem alterar e consolidar seu contrato 
primitivo e alterações como segue: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: RETIFICAÇAO 
Retifica-se na decima quarta alteração registrada sob no 20134008926 em data de 
01/08/2013 e decima quinta alteração registrada sob n° 20143325655 em data de 
05/06/2014, onde aparece o nome da sócia EVELYN ALVES DE QUEIROZ, sendo o 
correto EVELYN ALVES DE QUEIROZ RODRIGUES. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA SEDE 
A partir desta data, a sede registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o 
NIRE 412.0588218-1, em data de 28/02/2007, inscrita no CNPJ/MF n. 
08.680.581/0001-61 , transfere seu endereço de: Avenida América, n°. 2900- Zona 01 
- CEP 87200-000 - Cianorte/PR, para: Avenida Goiás, n°. 431 -2. Andar- Salas 21 e 
22 - Zona 01 - CEP 87200-149- Cianorte/PR 

CLÁUSULA TERCEIRA: 
Ratificam-se as demais cláusulas do contrato primitivo, não alçadas pelo presente. 

CLÁUSULA QUARTA: DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO 
A vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social , que passa a ter a 
seguinte redação: 

810 RESÍDUOS TRANSPORTES L TOA- EPP 
Contrato Social Consolidado 

CNPJ/MF N° 08.680.158/0001-61 

CRISTIANO ANDRE RODRIGUES, brasileiro, casado sob o regime de comunhão 
parcial de bens, nascido em 03/02/1977, empresário, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação sob o n. 02779161778 DETRAN/PR, inscrito no CPF/MF n°. 007.412.599-
07, e portador da Carteira de Identidade n. 6.272.601-6 SESP/PR, residente e 
domiciliado no município de Cianorte/PR, à Rua Londrina. n°. 359 - Zona 04 - CEP 
87210-050, e EVELYN ALVES DE QUEIROZ RODRIGUES, brasileira, casada sob o 
regime de comunhão parcial de bens, nascida em 08/02/1982, empresária, portadora 
da Carteira de Identidade n. 7.561.036-0 SESP/PR, inscrita no CPF/MF no. 
036.960.239-06, residente e domiciliada no municlpio de Cianorte/PR, à Rua Londrina~ 
n°. 359 - Zona 04 - CEP 87210-050 tem constltufda entre si, uma sociedade 

1 
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810 RESÍDUOS TRANSPORTES L TOA- EPP (. -:... 
Décima Sexta Alteração Contratual Da Sociedade e Rerrati'lc:a~ã·i: ·\~F!._~i':'~~:.:- ?-

CNPJ/MF N° 08.680.158/0001-61 . : : , . \ :·r :. • 
empresana limitada que gira nesta praça sob o nome de B;~ . ~~,SÍ~U~.:.1,:v; Car::} ~~~-
TRANSPORTES LTDA - EPP, com sede na Avenida Goiás, n°. 431 - 2. Andar
Salas 21 e 22 - Zona 01 - CEP 87200-1 49- Cianorte/PR. inscrita no CNPJ/MF sob no 
08.680.158/0001-61, e registrada na Junta Comercial do Paraná sob n° 412.0588218-
1 em 28/02/2007 e última alteração contratual registrada sob o n. 20143325655 em 
05/06/2014, regida pelos artigos 1.052 a 1.087 da Lei 10.406/2002, pelas demais 
exposições legais aplicáveis à espécie e pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO 
A sociedade gira sob o nome empresarial de BIO RESÍDUOS TRANSPORTES L TOA 
- EPP com sua sede na Avenida Goiás, n°. 431 - 2. Andar- Salas 21 e 22 - Zona 01 
- CEP 87200-149 - Cianorte/PR e uma filial com seu endereço sito a Rua Rui Barbosa 
n. 1320 - Sala 11 - Centro - CEP 79004-441 - Campo Grande/MS devidamente 
registrada na Junta Comercial do Mato Grosso do Sul sob o NIRE n. 54900246442 em 
11/04/2008 e inscrita no CNPJ/MF n. 08.680.158/0003-23. 

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 12103/2007 e seu prazo de duração é por 
tempo indeterminado. 

CLÁUSULA QUARTA: OBJETO SOCIAL 
A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: Prestação de Serviços de 
Transporte e Coleta de Resíduos Domésticos e Urbanos e de Serviços de Saúde, 
Transporte com Destinação Final Adequada, Recepção, Triagem de Resíduos 
Recicláveis e Transporte Rodoviário de Cargas Secas e Líquidas, Municipal, 
Intermunicipal e Interestadual. 

CLÁUSULA QUINTA: CAPITAL SOCIAL 
O capital social é de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), divididos em 600.000 
(seiscentas mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1 ,00 (hum real) cada uma, 
subscritas e já integralizadas, em moeda corrente do pais, pelas sócias e distribuídas 
da seguinte forma: 

SOCIOS QUOTAS VALOR _i%1 
CRISTIANO ANDRE RODRIGUES 594.000 594.000,00 99,00 
EVELYN ALVES DE QUEIROZ RODRIGUES 6.000 6.000,00 1,00 
TOTAL 600.000 600.000,00 100,00 

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 n° 10.406/2002. 

,/'E' CLÁUSULA SÉTIMA: CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS 

consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condiçõ s 
e preço, o direito de preferência para a aquisição se postas à venda, formalizando, e 

realizada a cessão delas. a alteração contr:tual pertinente. _ ;J 
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810 RESÍDUOS TRANSPORTES L TOA - EPP ~-F!.... . "-~ t _ ~ :Õ 
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CNPJ/MF N° 08.680.158/0001-61 : ' ~ ~ ~i;{._-- - : :~--~--! 
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c ~-
p · f · I O 6 · d ar.tiJ • aragra o un co: s c1o que preten a ceder ou transferir todas ou parte de suas 
quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a (luantidade 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 possuirem. 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 caberá aos sócios CRISTIANO ANDRE RODRIGUES e 
EVELYN ALVES DE QUEIROZ RODRIGUES, com os poderes e atribuições de gerir e 
administrar os negócios da sociedade, representa~la ativa e passivamente, judicial e 
extra judicialmente, perante a órgãos públicos, instituições financeiras, entidades 
privadas e terceiros em geral. bem como praticar todos os demais atos necessários à 
consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, 
autorizando o uso do nome empresarial isoladamente. 

Parágrafo primeiro: 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. 

Parágrafo segundo: Faculta~se ao administrador, atuando individualmente, constituir, 
em nome da sociedade. procuradores por perlodo determinado, devendo o 
instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados. 

CLÁUSULA NONA: RETIRADA DE PRÓ~LABORE 
Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de "pró
labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA: EXERCICIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 
PARTICIPAÇÃO DOS SOCIOS NOS RESULTADOS 
Ao término de 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. 

Parágrafo único: A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais 
em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações 
intermediárias, poderão ser distribuídos mensalmente aos sócios quotistas, a titulo de 
Antecipação de Lucros. Proporcionalmente às quotas de capital social, conforme 
estabelece o Art. 1.059 da Lei n° 10.406/2002. 

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. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA; FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO 
Falecendo ou interditado qualquer sócio. a sociedade continuará suas atividades c 
os herdeiros, sucessores e o Incapaz. Nao sendo posslvel ou Inexistindo lnteres e 
destes ou dos sócios rêmsnêscêntês, o v1:1lor dê sêus h:;,vgrQ~ ~êr~ :;,pur::ado Q 
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liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à 
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 
Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de 
exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar $Ob o:;~ 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 as normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, fé publica ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: JULGAMENTO DAS CONTAS ' 
Fica eleito o foro da comarca de Curitiba - PR para o exercício e o cumprimento dos 
direitos e obrigações resultantes deste contrato. com expressa renúncia a qualquer 
outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser. 

E por estarem assim. justos e contratados. lavram e assinam. o presente contrato. 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. 

Curitiba, 28 de Agosto de 2014. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARAN!_ 

CNPJ n• 77.845.394/COOJ-03 
Ruo B•bio, 85 • CEP 87.3:>0-000 

AVISO DE LICITACAO- PROCESSO LICITA TO RIO n• 02212015 
TOMADA DE PRE os 

N• 00212015- PMNC 
OBJETO: Contratação de Empresa para: 
OI -Coleta, Transporte e Enuminhamento para TratAmento de Rtsíduos da 53úde, 
Grupo "A" - lnrectante. ·o· - Químicos • "E'' Pcrft:rccortantes, confonne 
especificações em edital 

ABERTURA: À pa11ir das 14:00 (quatorze) Horas do dia 02 de~ de 2 .015. na sala de 
reuniões do Paco Municioal. em Nova Cantu Paraná. -\a f!..J L 

A Pasta com inteiro teor do Edital. anexos e informações poderio ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÀ. junto a 
Divisão de Licitação, no horário das 8:30 às 11:00 Hs e das 14:00 ás 17:00 Hs. 

Telefone/Fax: (44tJ5271363- 3527-1281 

Nova Canto. Estado do Paraná 16 de Marçode 2.015. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Municipal 
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EDITiol DE COioNOCAÇAO 

O PI<S<Ienle do COOTRAST COOPERATI\IA DOS PROPRIETÁRIOS 
DE CAIIINHOES DE ASTORGA. no uso dao ollilulçóes que 11t 
cct1lett o EstiMo $ac;all, con1o10e1 01 aMCJcildos. qua ntltl dali llo 
em numero de 1S.., em CJ:Indiçóe1 dl YOtar, para se rev.lirem tm 

A.ssen'tlleil Ge11l Orcfinãria, 1 ruizar-se M IIJil 5ede 5001L t RodoW 
Pr 211. Km 02. em ,l.sto'll'· Eswdo do Plllo'li. no dll 21 de nw;o de 
2015. 11 Ih. com o ptülnço de 2fJ (dolsie<;os) dos ouociodol em 
prVnelra eonYOCaÇio; •s 81\30nWI. com 1 prue:nç~~ de l'l'ltlade m1ls um 
dos assodJdos. em seguncs. con'fOCilç.lo: ou H Slh, com a pttsença eM 
no mlrimo tO (dtz) aKOcildot, em llra:n t UlliTIJ con'tOQÇio. par; 
deliberarem sobrl os ~oums wunm: 
ORDEUOODIA 
1. Preuaçlo dn oonta1 do t xerdclo de 2014; 
2. Oal-ti\aç.lo d15 10br11 aputJdn: 
3. Elelçto doi componentes do Conselho Fi1c.t 
4. Allei'IÇAo do e11dereço d110de da c:oopeiiM: 
5. Outros UStKtlos de inler!ue IOcill 

Aslol/lllPR; 16óomo•çode201S 
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DiátioQFJCIALParaná 
sa feira I 19/Mar/2015 - Edição n• 9414 CoPruinl•. ludll tlrlollll ~~~t"'lf.•l 

Prefeitura Municipal, sito a Rua Sete 
Marquinho. Paraná, Brasil, TOMADA DE 
de empresa para execução de CONS 
PONTILHÓES EM CONCRETO ARMADC 
DE MARQUINHO/PR, COM RECURSOS 
PORTARIA N" 630, DE 27 DE DE 
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NAC 
empreitada por preço global, tipo menc 
obra(s): 

DOCUMENTO CERTIFICADO 

CÓDIGO LOCALIZADOR: 
161661715 

Diário Oficial C 
N° 9414119/ 

ICIPAL DE MATO RJCO 
. ÃO PRESENCIAL N' 1012015 
3do do Paraná, com fundamento na Lec Federal 
ubsidcarcamente a Lei Federal r.' 8.666/1993 e 

Local do 
objeto 

Objeto ~f8 vetffi~r 8 ~u:e.'1l'k:id~de a·~sl& p9gina. bast.::J · 1as regulamentares aplic:iveis à cspC:ciC, torna 
Cóáj;;:q Lccgi/7.~ ••• 00.~0·'fi1•;!.,5.}.8.,dr.'! DCI\1 0 l1oras do d. 31 d d d 20 I 5 
ww':".lmpr<>n·~ v•;JJé cÍ'a r Muncccpac, na Sala de Re~ncõe/ sTr:~

0

11: ";;.~ :raucá;i~~ 
1-------1-----:---+.....::d:!:e:..!M:::.:;ed~i~da~+--..1: (ld~i::::a~sl_L-1 s/n', Centro, Mato Rico - Pr., PREGÃO PRESENCIAL. tipo menor preço por 

CONSTRUÇÃO DE item, cujo objeto será objetivando contrataçao de laboratóno protctico para 
Rios do 

Município de 

Marquinho/PR 

PONTES E confecção e fornecimento de próteses dentánas nos moldes do programa LRPD 
PONTILHÓES EM 08 UN do Mincstério da Saúde, observadas as característ icas e dema1s condições 

CONCRETO 
120 especificadas no Edital e em seus Anexos. Mato R1co. 16 de março de 2015 

ARMADO 

Os interessados. em participar do presente certame licitatório. deverão 
retirar o EDITAL, no endereço eletrônico ~.lllilll'W!.nho pr.ocv.br, a 
partir do dia 19 de março de 2015. A Pasta Técnica, com o inteiro teor 
do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos. poderá ser 
examinada no endereço acima indicado, sito a Rua Sete de Setembro, 
sJn•, em Marquinho, Paraná, Brasil, a partir do dia 19 de março de 
2015, em horário comercial. Informações adicionais, dúvidas e pedidos 
de esclarecimento deverao ser dirigidos à Comissao de Licitação no 
endereço acima mencionado- Telefone (42) 3648-1102, fax (42) 3648-
1102- ·e-maír rnargui"ho.licitacao@g:nail.cocn. 

Marquinho/PR, em 18 de março de 2015. 

LUIZ CEZAR BAPTISTEL 
Prefeito Municipal 

R$ 286,00- 1~1261201 5 

MUNICIPIO DE MARQUINHO 

PROCEDIMENTO LICITA TÓRIO N° 006/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N• 003/2015 

O Município de Marquinho, Estado cio Paraná, torna público que fará 
realizar às 09:00 horas do dia 08 de abril do ano de 2015, na Sede da 
Prefeitura Municipal, sito a Rua Sete de Setembro, sin•, em 
Marquinho, Paraná, Brasil, TOMADA DE PREÇOS, para contratação 
de empresa para execuçao de IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 
DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA. sob regime de empreitada por 
preço global, tipo menor preço. da(s) seguinte(s) obra(s): 

Local do 

objeto 

Diversas 

localidades 

do 

Municlpio 

de 

Marquinho/ 

PR 

Objeto 

EXECUÇÃO DE 06 
(SEIS) CAMPOS DE 

FUTEBOL SUIÇO, NAS 

COMUNIDADES DE: 

BRACATINGA, GLEBA 

NOVE, GUAMPARÁ. 

Quantidade e Prazo de 
Unidade 

de Medida 

execução 

(dias) 

RIO DA BARRA, ALTO 14.400,00 m' 330 
DO COBRE E RIO 

BONITO - REFERENTE 

AO CONTRATO DE 

REPASSE 786298/2013, 
PROCESSO 1005985-

96/2013- ME 

Os interessados, em participar do presente certame licitatório, deverão 
retirar o EDITAL, no endereço eletrônico ~b"-r.'l31QUinhQ.,.ll!.,90IJ.br , a 
partir do dia 19 de março de 2015. A Pasta Técnica, com o inteiro teor 
do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser 
examinada no endereço acima indicado, sito a Rua Sete de Setembro. 
sin•, em Marqulnho. Paraná, Brasil, a partir do dia 19 de março de 
2015, em horário comercial. lnfonmações adicionais, dúvidas e pedidos 
de esclarecimento deverao ser dirigidos à Comissao de Licitação no 
endereço acima mencionado- Telefone (42) 3648-1102, fax (42) 3648-
1102- "e-maír rn8rg•Jin~lo.!icitaca;.>riloam~i; com. 

Marquinho/PR, em 18 de março de 2015. 

LUIZ CEZAR BAPTISTEL 
Prefeito Municipal 

R$ 335,00 • 1915212015 

R$ 72,00 - 1 608612015 

I Morretes 

HOMOLOGAÇÃO DE 2' TEUMO ADITIVO Tendo em vcsta a conclusão 
chegada, referente Aditivo de Valor de R$ 22.185,00 ( Vinte e dOIS mel cento 
e oitenta e cinco reais) no CONTRIITO N' 009/2014, referente ao Pre~:Ao n• 
005/2014, com a Empresa LILIANE MARQUES LEITE TRANSPORTE 
ESCOLAR, mscma no CNPJ n.• lO 580.293/0001-87, respectcvamentt, e que 
tem como objeto a Contrataçõo de pessoa Jurídcca para prestação de serv1ços 
de transpone escolar. no Embcto mumccpal c rural por vcas não pavimentadas. 
com veículos regulamentados e adaptados para o transpone de alunos da rede 
mumcipal de Ensino para o período letcvo remanescente de 2014, a pedido da 
Secretaria Municipal de Educação e Espanes, após parecer Juridcco favoravel. 
HOMOLOGO o referido aditamento em alteração de Prazo ficando convocada 
a Empresa LILIANE MARQUES LEITE TRANSPORTE ESCOLAR. cnscnta 
no CNPJ n.' 10.580.293/0001 -87, para asscnatura do Termo Adctcvo de Contr:llo, 
nos termos do art. 64, caput. do citado dcploma legal, sob as penalidades da 
lei. Morretes-PR, 18 de Março de 2015. HELDER TEÓFILO DOS SANTOS 
PREFEITO MUNICIPAL 

RS 120,00- 1901112015 

I Munho.z de Melw 

AVISO DE TOMADA DE PREÇO N". 002/2015-PMMM 
I) menor preço por lote; 
2) objeto: aquisiç~o • instal•çiio de piscinAs em fibra de vidro, conforme 
descrito no edital e anexos: 
3) data e horário: dia 07/04/2015 ils 09:00 bor:lS: 
4) local: av. pres. Getulio Vargas. 631 centro, no mumcip1o de Munhozde Mello, 
estado do Paraná; 
5) mfom>açõcs o edital c seus anexos estão a dcsposcção na av prcs Getulio 
Vargas. 631 · centro, no mumcipio de Munhoz de Mello. estado do Paraná, 
telefone (44) 3258-11 22 e no site www.n>unhozdcmcllo.pr.gov.br. 

Munhoz de Mello. 18 de março de 2015 

Edino Cesar Beraldi 
Presidente da Comissão Permanente da I icttação 

R$ f 20,00 • 1909012015 

I Nova Cantu 

PREFEITURA MUNICIPAl DE NOVA CANTI' 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 11' 77.845.394/0001·03 
Ru• Bobi•, 8~ - C EP 87.330-000 

AVISO DE LICITA AO PROCESSO LICtTAT RIO n' 022/20t5 
T OMADA DE PRECOS 

N' 00212015- PMN{' 
OBJETO: Concra11çio dt Empn" para: 
OI - Colcr~. Tnnsporlt c Enuminh.m~nto para Tratamc-nro dt Ru,duo~ da Saúdt", 
Grupo "A" - lnfulantt, ·o· - Qvlmic:o.s • "E" Pufuro<:ortanlu conforme: 
c:spccifiCõlÇôcs em ediul. 

ABER11JRI\: A p3rtu da.c: 14 00 (quatQI"ZC) 11om.< do d~<J 02 de Abnl de 2.015. o: sal:~ de 
reunu)cs do Pílço Mumc_fu_al. em Nova Canru. Pamn:1 

A Pasta com i nte1ro h.·or do Ed1t:1l, anc:cos c mform:~çõcs podc~o ~cr 

sohcuodos no PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ. JUnlo o 
Divi~Oo de Licit;,1çâo. nc horário das 8:30 às li :00 l ls c das 14·00 a_t; 17:00 I ls 

Tel•fone/Fax: t44) l527t36J 3S21·128t 

No ... a Contu. Estado do F';lr.;ln:í. 16 de Mllrço de 2 O 15 

AIRTON ANTOKIO AGNOLI."' 
Prtftilo Munidp:d 

R$ 144,00 - 18736/2015 
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-PROCESSO LICIÍ ATO RIO N" 02212iiT5·--------------···--·---------·-----· 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 11° 002121115 
ABERTURA: 02/ABRIL/2015 HORARIO: 14:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, toma público que fará realizar, às 14:00 
Horas do dia 02 de ABRIL do ano de 2.0 15, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à 
Rua Bahia, no 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade de 
TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preço, fixo e sem reajuste, de acordo com o que determina 
a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e as condições estabelecidas neste Edital, 
para escolha da melhor proposta do seguinte objeto: 

1 -DO OBJETO 
L I - O presente Edital de Pregão tem por objetivo a Contratação de Empresa para 

destinação final de Resíduos da Saúde , da seguinte forma: 

LOTE 01 · ÚNICO 
ÍTEM DESCRICÃ.O 

OI Contratação de Empresa (especializada na área) para Coleta, Transpor!'~ e 
Encaminhamento para tratamento de Resíduos da Saúde, pertencentes ao 
Grupo "A" - lnfectante, "B~l - Químicos e ''Ej' Perfurocortantes, eonfOrme 
Resolução CONA!VIA n° 358/05 e Resolução n" 306/04 da ANVIS~. 

"" 

OBS.: DEVERÃO SER RESPEITADAS AS NORMAS EXIGIDAS PELO IAP, 

2- CONiliÇÕS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
2.1 - Poderão participar da presente licitação, além das empresas convidadas pelo 

Município, os demais interessados, do ramo pertinente ao objeto cotado no presente certame, que 
manifestarem seu interesse com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada 
para entrega dos envelopes, através da retirada do Edital junto a Prefeitura Municipal de Nova 
Cantu. 

2.2 - Não poderão participar da presente !icitaç.ão empresas em consórcio ou que tenham 
sido declaradas inidõneas por qualquer pessoas jurídica de direito público, 

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

3-HABILITAÇÃO 
3.1- O envelope de HABILITAÇÃO, deverá conter a seguinte documentaçã.o: 

a) as Certidões: 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS; 
-CNil, DÉBITOS, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS; 
--CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS; 
-CERTIDÃO REGULAR.IDADE COM FGTS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS. 



Prefeitura Municipal de Nova Ca 
Rua Bahia no 85 - Centro··· Nova Cantu ··· PR. ··· CEP: 8733!l-!l!l!l 

CNPJ N." 77.845,.39410001..03- Flmf.' (044) 3527~1281- Fone Fax (044) 3527v1363 

E~mail: .RffiQ,Ç~?-Oh!i.êE!!J9JLDJ~~Lç~Q_tJ:l ou ~?.QJ.[:_gg[:_t~J.illilq_cg!;t[XLQJ: 

b) . ---- -------------·--------
Autonzação para representar a proponente na licitação (Credencial) datada e assinada 

pdo Diretor ou Representante Legal da Empresa, desde que a participação não seja feita pelo 
proprietário titular ou representante legal, devidamente comprovado por instrumento público ou 
particular, em que se encontrem os necessários poderes de representaçã.o, e exíbiç.ão do RG do 
representante legal da empresa (Modelo ANEXO I); 

c) Declaração de que a empresa proponente, sob as penas da lei, de que a mesma não foi 
d<~clarada inidônea, para licitar e contratar por outra qualquer pessoa jurídica de Direito Público 
(Modelo ANEXO II); 

d) Declaração de entrega (Modelo ANEXO IU); 

e) Declaração de que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) ELDOS, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854i99, que 
acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666i93 (Modelo ANEXO IV); 

f) Declaração de que a empresa proponente conhece todos os termos da licitação, bem 
como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, 
declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação (Modelo ANEXO V); 

g) Cópia do Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, para comprovação de que 
a atividade da empresa, é ou está ligado ao ramo pertinente do objeto desta licítaçào; 

A documentação acima aludida deverá ser entregue em 1 (uma) via, sendo que, tais 
documentos deverão estar em plena vigência e na hipótese de inexistência de prazo de validade 
expresso no referido documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 dias da data 
estabelecida para a data de abertura da licitação. 

Os documentos anteriormente referidos serão apresentados em envelope fechado constando 
em sua face externa os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N'. 01- Habilitaçã.o 
PREGÃO N'.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

41- DA PROPOSTA 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

4.1 .. A proposta deverá ser elaborada em papel ofício timbrado, ou formulário contínuo, 
e/ou papel ofício contendo o carimbo do CNPJIMF da empresa, em linguagem clara, sem rasuras, 
emendas ou entrelinhas, com identificação do número, assinada pelo seu representante legal, onde 
devera constar obrigatoriamente: 

a) assinatura do representante legal da empresa e/ou autônomo; 
b) indicação do preço unitário e total por item cotado; 
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- c) Validade da proposta (o qual não poderá sei.n1ferior-a 60 (sessenta) dias, contãdos dã __ , 
abertura da proposta Comercial 

4.2 - Não serão levadas em consideraçã.o quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas. 

4.3 - O licitante poderá oterecer esclarecimentos à Comissã.o Pennanente de Licitações por 
meio de carta, que anexará ao envelope de proposta. 

4.4 - No preço ofertado, deverão estar incluídos todos os custos diretos ou indiretos taís 
como: despesas com impostos, embalagem, seguro de transporte (carga e descarga) até o destino 
do objeto; e/ou obrigações sociais, uniformes, identificações pessoais, seguros, e transporte de 
pessoal até o destino do objeto, se for o caso. 

A documentação anteriormente referida será apresentada em envelope fechado, constando 
em sua face externa os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N'. 02 
PREGÃON'.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

5- ABERTURA DOS ENVELOPES: 
5.1 - A comissão de Licitação lavrará atas circunstanciadas, registrando todos os fatos 

praticados no decorrer do processo licitatório. Quaisquer observações somente serão registradas 
em ata, das quais a Comissão de Licitação fará a leitura para conhecimento geral. 

5.2 -A abertura do Envelope O 1 - Habilitação, observará os seguintes procedimentos: 

5.2.1 - No dia, hora e local determinado neste Edital, em sessã.o pública, a Comissão de 
Licitação receberá os envelopes O 1 e 02, não serão recebidos documentos de Habilitação e 
Propostas após a abertura do primeiro envelope. 

5.2.2 -Após o recebimento dos envelopes, a Comissão de Licitação, na presença facultativa 
dos proponentes interessados, devidamente credenciados, efetuará a abertura dos envelopes n. O 1 ··· 
PROPOSTA DE PREÇOS. 

5.2.3 -Nesta mesma sessão, a critério da Comissão de Licitação, poderão ser analisados os 
documentos contidos no envelope n. O 1, e decidir quanto a habilitação ou inabilitação das 
proponentes. 

5.3 - A abertura do Envelope n. 02 - Proposta de Preços, 
procedimento: 

á o seguinte 
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5.3.1 - O envelope n. 02 (Proposta de Preços) será abe1to e uma via do seu conteúdo será-
rubricada, folha por folha, pelos membros da Comissão de Licitação e em seguida passado para 
análise, pelos proponentes presentes. 

5.3.2 - Após a abertura dos envelopes n. OI e 02, a Comissão de Licitação procederá a 
análise e julgamento das mesmas, e a divulgaçã.o do resultado. 

5.3.3 - A Comissão de Licitação é facultado solicitar das proponentes esclarecimentos com 
rdação aos documentos apresentados, bem como, promover diligências ou solicitar pareceres 
técnicos destinados a esclarecer a instrução do processo. 

5.3.4 - As dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões públicas serão, 
r<:solvidas pela Comissão de Licitação, na presença dos proponentes. 

6 -DO JULGAMENTO 
6.1 - Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor preço, globaí, 

e a observância do disposto do Edital, respeitando as características técnicas mínimas dos materiais 
e/ou produtos ofe11ados. 

6.2 ·· Em caso de EMPATE entre proponentes, após a aplicação do critério de julgamento, 
a Comissào adotará o previsto no Artigo 45, parágrato segundo da lei 8.666/93. 

6.3 - O julgamento e a classificação das propostas, bem como a escolha da mais 
conveniente, são atos exclusivos da Comissão de Licitação, que em conseqüência, reserva-se o 
direito de: 

a) Desclassificar qualquer concorrente que a seu critério não apresente as condições do 
presente edital; 

b) Desclassificar as propostas em desacordo com este edital, ou ainda que se revelarem 
manifestamente inexeqüíveis ou inconvenientes, por faltas comprovadas durante o processo de 
sdeção. 

6.4 .. Concluído o julgamento das propostas, a Comissão de Licitação elaborará relatório 
contendo a classificação pela ordem crescente dos preços que será submetido à apreciação da 
autoridade superior, que homologará a decisão da Comissão de Licitação. 

6.5 - Na hipótese de recusa da proponente melhor dassificada de confirmar sua proposta, o 
Contratante, poderá adjudicar o objeto a segunda melhor classiílcada, e assim sucessivamente, nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classiílcado {Artigo 64, parágrafo segundo), ou ainda 
optar pela revogação da presente licitação, no interesse da Administração Pública. 

6.6- A apresentação de uma proposta na licitação, será considerada como evidencia de que 
a proponente: 

a) Examinou criteriosamente todos os documentos do edital, que os comparou entre si e 
obteve do Contratante, informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la. 

h) Sendo vencedora da licitação, assumirá integral responsabilidade pel~'f1êirfeiila e 
completa execução dos serviços e/ou fornecimento do objeto em todas as suas 
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c) Considerou que os elementos desta licitação~-fhe permitirãmã elaboraÇãode umã __ _ 
proposta totalmente satisfatória. 

7- _LOCAL PARA ENTREGA DO OBJETO E OU PRESTAÇÃ.O DE SERVIÇOS e 
CONDIÇOES DO RECEBIMENTO: 

7.1 - Para os lotes acima, o objeto deste edital deverá ser realizado em local determinado 
pda Licitante. 

7.2- O Material e/ou serviço será entregue, conforme solicitação, através de reguisiçã.o. 

7.3 - Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item 
e/ou serviços por 6 (seis) meses, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. 

8- DO PAGAMENTO 
8.1 - O pagamento será realizado mediante entrega e aceitaçã.o por funcionário designado 

pela Contratante e apresentação da fatura/l-JF. 

9 -RECURSOS Fl.NANCEROS: 
9.1 - Correrá por conta da seguinte Dotação Orçamentária, através de recursos próprios do 

Município de Nova Cantu, Estado do Paraná: 

~ Dota. ão 
L 0702.10301.0428-2029-33.90.398203 

10-DOVALOR 
Secretaria Munici al de Saúde 

10.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-10.920,00 (Dez Mil, 
Novecentos e Vinte Reais). 

11 -DAS PENALIDADES 
11.1 - Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções legais, a 

saber: 

a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em 

seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, cumulável com as demais 
sanções; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

d) Declaração de inidoneidade para licitar, e contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou me que seja promovi.da a 
n:abilitação, na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

11.2 -As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou 
penais, previstas na Lei 8.666/93. 

12 ··IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCA TÓRIO: 
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12.1 ·· Até dois dias úteis ante-s da data fixada pãl·a o recebimento dos env-elopes, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS, na forma 
presencial. 

12.2 - Caberá à Comissão de Licitação decidir sobre a petição no prazo de quarenta e oito 
horas. 

12.3 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
audiência de recebimento dos envelopes de proposta e habilitação. 

12.4- A petição pleiteando a impugnação deverá ser endereçada à Comissã.o de Licitação, e 
deverá conter a qualificaçã.o do impugnante, a matéria impugnada, os fundamentos da impugnação 
e o pedido. 

12.5 - A petiçã.o apresentada fora do prazo, e/ou sem um elos requisitos acima 
especificados, não será conhecida. 

13 -RECURSOS: 
13.1 - É facultado a qualquer licitante formular observações no transcurso das sessões da 

licitação, solicitando que constem em ata dos trabalhos. 

13.2 - Das decisões da Comissão caberá recurso, por escrito, nos termos do Artigo l 09 da 
Lei 8.666/93 e Lei 8.883/94, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da data da divulgação 
de decisão, em única instância, ao Secretário de Administração e Negócios Jurídicos, desde que 
interposto perante a Comissão, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, ou, nesse prazo, faze-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser 
proferida pela citada autoridade, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento 
do recurso. 

13.3 - Se houver interposição de recurso, os licitantes serão comunicados, para os efeitos do 
previsto no parágrafo sexto do Artigo 109 da Lei 8.666/93 e 8.883/94. 

13.4- Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados. 

14- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
14.1- A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU revogará üll anulará esta 

licitação nos termos do art. 49 (quarenta e nove) da Lei 8.666/93, no sei! todo ou em parte. 

14.2 - Não serão admitidas a esta licitação as empresas e/ou autônomos suspensas ou. 
impedidas de licitar, bem como as que estiverem em regime de falência ou concordata. 

14.3 - A Comissão Permanente de Licitação, terá autonomia para resolver todos os casos 
omissos, dirimindo dúvidas que porventura possam surgir, assim como aceitar ou não 'l"'"'Y">"v 
interposição por parte dos participantes. 
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14.4 - Somente terá direito a usãi-cta palavra: rubncar 
interpelar, assinar ata, apresentar recursos, os representantes 
proponentes e membros da Comissão de Licitação. 

os d0cuá1eDtoS-e propostãS;-·· 
credenciados das empresas 

14.5 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes contendo as propostas, não serão 
admitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado, nem admitidos a participarem os 
proponentes retardatários. 

14.6 - A participação nesta licitação, importa ao proponente irrestrita aceitação das 
condições estabelecidas no Convite e demais da Lei n°. 8.666/93 de 2!106/93 e suas alterações. 

14.7- Ocorrendo a hipótese prevista no sub-item anterior assistirá ao Município de Nova 
Cantu, o direito de , a seu exclusivo critério, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a adjudicação do objeto em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro colocado ou revogação a licitação. 

14.8 - Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a 
açeitar~ nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento~ os eventuais acréscimos ou 
supressões, em conformidade com o Artigo 65, seus parágrafos e incisos da Lei n°. 8.666/93 e suas 
alterações. 

14.9 - Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da 
Comarca da cidade de Campina da lagoa, Estado do Paraná excluído qualquer outro. 
Aprovo o( a) EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS, na forma presencial. 

15- DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

15.1 - A Divisão de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 
interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-·feira, no 
horário de expediente NO PAÇO Municipal de Nova Cantu -PARANÁ, na Rua Bahia 1'-JO 85, ou 
ainda pelo fone /fax 44-35271281 I 35271363- e-mail- pmncantu@ig.com.br. 

NOVA CANTU- PARANÁ, 16 de Març() de 2015. 

ASS. COMPRAS E LICITAÇÕES DA COMISSÃO C.P.L. 



Prefeitura Municipal de Nova C~~tu, _ -
Rua Bahia n" 85 ·Centro·· Nova Cantu ··· PR. ·- CEP: 87330-00b v:;:z,; 

CNPJ N.e 77.845 . .394!0001-0:3- fone (044) 3527~1281- Fone Fax (044} 3527-1363 \"~_,;:. :r··-<-, -
E-mail: nDlD_Ç~ª-Ohl!.92hf:1L"Di;üL..ç~Ql!l ou ]?.01Df~ª-L1..1hA_@J_Lq_&f~KY.!:-ºl: "'\~~--,,~: .-:- -_ 

(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Mnnicipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N' 022/2015 
REF.: Edital de Tomada de Preços n° 002/2015- PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, o(a) Sr.(a) 
Cédula dle idlenti.dadle 

credenciamos 

-..,---,---------------==--=- portador (a) da 
sob n•. ----,.---- ___ e CPF/ MF n". -----·-·-···--------------------------·a 
participar do procedimento licitatório sob o modalidade 

instaurado 11or este Departamento de 
Compras. 

Na qual.idade de representante legal da 

empresa__ _ . . ---------------------- outorga-
s•~ ao acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de renuncíar ao direito dle interposição 
de recurso. 

Em ___ de ________ de 200_. 

-~----~-



PARA: 

Prefeitura Municipal de Nova Ca 
Rua Bahia n" 85 -Centro-· Nova Cantu ··· PR ... CEP: 87330-00!l 

CNPJ N.c 77.845.394/0001~03- Ftme {044) 3527~1281- Fone Fax (044) 3527~1363 

E Hm a i 1 : P.L!lD_Çê.OHHfl}hQJm!~ill.:..r&m ou j~~mD.f!ªL:.1~~-cq~.Lq_~çl~~!!LJ2J: 

-------------------=== 
(MODELO ANEXO UI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N" 022/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 002/2015 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - Tomada de Preços n° 002/2015, instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o 

Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, finnamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



PARA: 

Prefeitura Municipal de Nova 
Rua Bahia n" 85 -Centro-· Nova Cantu ··· PR ... CEP: 

CNPJ N.0 77.845.394!0001-03- Fone (044) 3527~1281- Fone Fax (044} 3-527·1363 

Enmail: PJJJ.Q_Çill'IJ1!!.9lf:tQJm;;UL.,çQ.[l_l ou miLDSdª-t::.tht~1ilfU2!~~!lLQJ: 

·------------·--------------------------
(MODELO ANEXO UI) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N" 022/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 002/2015 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento li citatório, sob a modalidade Tomada de Preços n" 002/2015 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta 

empresa, nos termos e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



PARA: 

Prefeitura Municipal de Nova c .... ,,..,_, 
Rua Bahia 11° 85 -Centro·- Nova Cantu ··· PR. ··· CEP: 

CNPJ N.c 77.845.394!0001~03- F-.me (044) 3527~1281- Fí.Hbe Fax (044.} 

E··mail: .RID.O,!;:antq_(Çf!Üfd.ti:Og!Lç2pn·t ou J?.QJ.!?.Çiª-tl1~~iQ~lfLÇgELhJ: 

(MODELO ANEXO IV) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE UCITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N" 022/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 002/2015 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - Tomada de Preços n" 002./20 I S instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que 

acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legai 



•• ">' 

i ;:i:: .. ' 

Pr~!~~~~:~~~s-~~r~--~~~~~~t~-~R~~~~n~~~J~:p. 
CNPJ N.c 77.845.394-!0001A03- Fone {044) 3527r1281- Fone Fax (ü44-} 3527-1363 '(·'->;.:;. ··, .. 

f.: .. mail: P..1Jlill:~mTI!!@l!Q.tmJ~ill&Q.m ou mn.o_ç§!.o.t~,;_@dJfLr~;t1!L..QJ: ·~ .. ~<-· :·:.··--· 

(MODELO ANEXO Y.) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N" 022/21H5 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 002/2015 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - Tomada de Preços n° 002/2015 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem 

como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, 

declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



PARA: 

Prefeitura Municipal de Nova Ca 
Rua Bahia no 85 -Centro··· Nova Cantu ... PR ··• CEP: B7331J-!JOO 

CNPJ N." 77.845.394!0001~03- FQne {044) 3527~1?.81 -Fone fax (044} :3527-1363 

E .. mail: n.m.m~1niw@l!9.tmillü&Q.m ou mnngf:!.D1\L©ll9.:..ç!~tliLQJ: 

---------·---------------------·---------· 

PREFEITURA MUNI C fi' AL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇ.li.O 
PROCESSO LICITA TÓRIO N" 022/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 002/2015 

Objeto: Contratação de Empresa, especializada na área, para Coleta, transporte e 
destinação final de resíduos da Saúde. 

O Signatário da presente declara que n mesmo recebe!! do l.idtador toda 2 

documentação relativa a licitação supmmencionada. 

Nova Cantu, Paraná, ____ __!d~e;o_ ______ de 2.015. 

Carimbo e assinatur-a 
representante legal da empresa 



~7:7;;-~ /"'\.\)ro-r·, l'y 

/('I 

PREFEITURA MUNJCIPAL_Df! NOVA CAN{ll_ o.J. ____ ~ 
ESTADO DO PARAiVA "'- f- ____ '.J 

CNPJ 77.845.39410001-03 
PROCESSO LICITA TÓRIO n° 022/2015 

_\À:-· x~/ 
::~nt·~./' --~ 

~ 
COMPRAS E/OU SER.VICOS 

OBJETO: Contratacão de EmQresa, esQecializada na área, :gara Coleta. transQorte e 
Encaminhamento Qara tratamento de resíduos da saúde (Lixo Hos:Qitalar}. 

VALOR ESTIMADO - R$-12.000,00 (Doze Mil Reais}; 

PARA: 
DIVISÃO DE TESOURARIA .... PROGRAMACÃO FINANCEIRA: 

NAO AUTORIZADO 

DATA: 1 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

Inexigível Dispensado Concorrência Convite 

Visto: DATA: 1 ~ I 2o r 

Rua Prof. João Farias da Costa, sino- Fone (44) 3527-1281 I 1363 - CEP 87.330-000 


