
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ Nº 77.845.394/0001-03 

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL 

Certificamos que a empresa abaixo 
qualificada encontra-se devidamente cadastrada e habilitada a 
participar de licitações e se inscrever perante órgão da 
administração publica municipal, direta e indireta, nos termos da 
legislação federal n.o 8666/93, ressalvadas outras exigências 
previstas no respectivo edital. 

Empresa: Sabiá Ecológico Transporte de Lixo Ltda. 

CNPJ n.o 07.151.208/0001-50 

O presente certificado tem validade de 01 
(um) ano, contado da data de sua expedição, não dispensando o 
seu portador de apresentação de todos os documentos exigidos 
para os procedimentos. 

Nova Cantu-P ., 30 de março de 2015. 

7 
Presidente da;Comissão Licitação 

Setor Licitações 



Secretaria do Estado do Melo 
Ambiente e Recursos Hldrlcos 

Instituto Ambiental do Paraná 
Diretoria de Controle de Recursos Ambientais 

licença Ambiental Simplificada 

N' 000637 

Validade 1211212016 

Protocolo 117788644 

O Instituto Ambiental do Paraná· IAP, com base na legislaçllo ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista 0 , 

contido no expediente protocolado sob o n• 117788644, expede a presente Licença Ambiental Simplificada é: 

SUmula desta neença dever4 ser publicada no Diário Oficial do 

nos termos da Retoluç:Ao CONAMA n• 006/86. 

FOSSA 

e em ;ornar de 

Esta LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA !em a val!dade acima mencionada. devendo a sua renovaç&o ser so!!cltada ao !A.P com antecedência 

mfnima de 120 (cento &vinte) dlas. 

Quaisquer alterações ou G:lCPan&Õe& nos proeesaos de produção cu volumes produzJdoe pela lndUst(la e al!eraçôes ou expansões no elf:lpreendimento, deverão 

ser UcencladO$ pelo IAP. 

Esta LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA deveré. aer afp;ada em local vlsfVel 

O tra~sporte será feito pelos veicules placas:ATV 3497, AUS 0487, AN04568, MAK0827.,ARS 6720, AJZ 8482, 
L YT1860, LYM 5076, AFY 4828, MAC 6928, APX1297, LZC7396, AUR2526, AIC5711, ARB5270, ARX6428, AQR9405, 
Aív1E4644, AKQ9182, AJT7381, MHM0864, MHM0814, ASK9876, LZ05302, MDI8576, AQQ8083, AOU1731, 

1091, ARS7745, ILS1307, ACL 4006, CAG5642, CAG5648, ASS5404, ARX6439, ASF2366, BRT8837, ARW3874, 
""''""'n, ASY5360, ASA5769, ARE6715, ARL5257, AVC8267, AVB5958., AVC8270, MBW3592, AUT2546, BTR8837, 

P<v.Jx~tn.AVL4609.JLR3479, AUR2526, AWC0345, AWC0930, AZL4609, os quais deve~o estar 
lde•;idatmenteslnallzados. · ' , 

transporte de deverá atender as normas tecnicas da ABNT NBRs n• 7500,7501, 7502, 7503. 
veicules acima relacionados estão autorizados a trafegar nas rodovias Federais, Estaduais, Municipais do Estado do 

Paraná. 
O IAP mediante decisão administrativa poderá modificar as condicionantes e as medidas de controle e adequaç~o. 
suspender ou cancelar esta licença quando ocorrer: 
1) violação ou inadequaçllo de quaisquer condicionante ou normas legais. 
2) omissão ou falsa descrição de informaçOes relevantes que subsidiarem a expediçllo da Licença Ambiental. 
3) supervenlancia de graves riscos ambientais e de saude. 
O nao· cumprimento à legislação ambiental vigente sujeitará a empresa e/ou seus representantes, as sanções previstas 
ne,Lei Federal 9.605/98, regulamentada pelo Decreto Estadual6.514/08. 

A. concessão desta licença não impedirá exigências futuras decorrentes do avanço tec:nt<jlógico 
~ondlçOes ambientais, confonme o Decreto Estadual 857/79,Artigo 7•,§2'. 

10:28:41 

ou a modif1caç~o das 



lnetltuto Ambiental do Paraná Secr•tarla do Estado do Meio 
Ambiente • Recurso. Hldrlcoe Dlretor!e de Controle dli! Recumos Ambientais 

Licença de Operaçao 

N" 28157 

Validade 17/1112018 

Protocolo 133325239 
da 

afluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente, nos 
lcot•pos de água desde que obedeçam as seguintes condições: 

entre 5 a 9; 
lb)iternper!ltura: inferior a 40° C, sendo que a elevação da temperatura do corpo receptor não deverá exceder 

lcl,ma,ter·iaissedimentáveis: até 1 mVIilro em teste de 1 hora em cone lmhoff. Para o lançamento em lagos e 
lia~joas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os materiais sedimentáveis deverào estar 

tu•,lmenlte ausentes; 

ld),re!jirrte de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vezes a vazão média do período de atividade diána 
aoenlte poluidor; 

Local e 
Francisco Beltrão, 17 de de 2014 

o proprietário requerente acima qualificado não consta nesta data. 

como devedor no cadastro de autuações ambientais do 

Instituto Ambiental do Paraná. 

Impressa: 171111201413:07:13 

I 

Serv1co Drstnld! 
Tabelionato de Notas e ReS)r:.;tro Crvrl 

O Sebastião Saiecro Ccst;:1 - T,ihelkln 

O Marli Sch,::Jrf Costa· Taileir/! Suhslrtr:'-"' 

CtJ Diogo Afonso Bonrn · Esuev-enre Su!J,-;!Uoi<J 

do IAP 

Pagína:2de2 



(j};l m'<nr ~uro·:~llllláJWAl-\:-~=ji;:J~.~Licença de Operação !/!:!/ .. OOPA N" 28157 
1/alidado 1711112018 

Protocolo 133325239 
Secretaria do Estado do Melo 
Ambiente e Recursos Hldricos 

Instituto Ambiental do Paranâ 
Dlrator\a dé Controle de Rocursoa Ambllml11.ls 

O Instituto Ambiental do Paraná- IAP, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista 

contido no expediente protocolado sob o n' 133325239, expede a presente Licença de Operação à: 

liXO LTDA 
Inscrição Estadual- Pessoa Jurldlca 1 R.G .• Pessoa Flsica 

ISENTO 

COMÊRCIAIS E INDÚSTRIAIS CLASSE 11-A E 11-B • MATRI.N" 13.672 

57- C, DA GLEBA N' 46 • FB- UNHA FELICIDADE RURAL- INTERIOR 

.............................. 

01\c!al do Estodo o em jomal de grande 

nos termos da ResoluçAo CONAMA n" 006/86. 

Esta L.ICENÇA DE OPERAÇÃO t'efTI a val!dade acima menclon&da, deve11do a sua renovação ser solicitada ao IAP com amecedênc<a mlrwna os 

120 (cento e vinte) dias. 

Quaisquer altera~s ou expansoes l'lO$ processos de produção ou volumes produZidos pela indUs.trie e alterações ou e;.qJao;sões no ernpreend1~ento, deverão 

ser Ucenclados pelo !AP. 

Em LICENÇA DE OPERAÇÃO deverâ ser alhwds em local vlslvel 

I 
~~::~,;~~~Jea foi emitida de acordo com a vistoria IN LOCO e as Informações prestadas no Registro de Parecer do 
r que a realizou. 

ucen1;a trata-se de Renovação de Licença Ambiental de Operação. Protocolo: 117789187, licença: 28157, 

desta licença não impedirá exigências futuras decorrentes do avanço tecnológico, ou da modificação das I :~~~~==~~L~Ice~n~ça~::~ 04/0212013, Validade: 04/02/2015. 

conforme o Decreto Estadual 857179, Artigo 7°, § 2'. 
100% a recirculação do tratamento de líquidos percolados (chorume) com utilização de moto bombas, 

lmanten(JO em processo o circuito fechado. 
pro•ibiclo o recebimento de reslduos de classe L 

empresa devera encaminhar relataria de analises semestral do resíduo liquido tratado. 
não cumprimento a legislação ambiental vigente sujeitará a empresa e/ou seus representantes, às sanções previstas 
Lei Federal 9.605/98, regulamentada pelo Decreto Estadual 6514/08. 

1~,/:~~:~!~ Licença de Operação, em conformidade com o que consta o Artigo 19° da Resolução do CONAMA 237197. 
h ser suspensa ou cancelada, na ocorrência de violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas 

omissão ou falsa descrição de Informações relevantes que subsidiam a sua emissão, bem como a 
de graves riscos ambientais e de saúde. 

foi concedida com base nas Informações constantes de cadastro especifico apresentado pela requerente e 
diSJ:>eriSa, tão pouco, substitui quaisquer outros alvarás e/ou certidões de qualquer natureza a que, 

exigidos legislação federal, estadual ou municipal. 



Sexta-feira, 16 de setembro de 2016 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

1° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, 
REF. PROCESSO LICITATÓRIO n°023/2015 - EDITAL DE TOMADA DE PREÇO n° 
003/2015-PMNC. 

MUNICIPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede 
na Rua Bahia, n° 85, inscrito no CNPJ sob o n° 77.845.394/0001-03, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, Sr. AIRTON ANTONIO AGNOLIN , brasileiro, casado, domiciliado nesta 
cidade, portador RG 4.414.003-9 SSP/SC e do CPF n° 676.205.159-68, doravante denominado 
" CONTRATANTE" e de outro lado SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA, 
estabelecida na cidade de Nova Esperança do Sudoeste - Estado do Paraná, Loc. São Luiz I , 
Martinópolis, inscrita no CNPJ sob n° CNPJ n° 07 .151 .208/0001-50, , representa neste ato por 
Andrei Rafael Stang, portador da RG no 8.382.109-4 e do CPF n° 047.042.039-13, daqui a diante 
denominada "CONTRATADA". 

DO OBJETO 

Cláusula 1a. O presente contrato tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada para 
Transbordo, Transporte e destinação final de resíduos urbanos. Processo Licitatório n° 023/2015 
- Edital de Tomada de Preço n.0 003/2015, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas 
condições descritas no presente. 

Cláusula 2a. Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem prorrogar o prazo de 
Execução e Vigência do presente contrato s, a contar do dia o8 de Abril de 2016, com 
vencimento em 07 de Janeiro de 2017. 

Parágrafo único: Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições do 
Contrato Original. 

Testemunhas: 

Nova Cantu/PR, 08 de Abril de 2016. 

ANDREI~~J4~TANG 
cct~TRAT~A 

Rua Bahia, S/N° - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000. 
Fones (44) 3527 -1281 - (44) 3527-1280 (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@1q.com.br 

1 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

1° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, 
REF. PROCESSO LICITATÓRIO n°023/2015- EDITAL DE TOMADA DE PREÇO n° 
003/2015-PMNC. 

MUNICIPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede 
na Rua Bahia, n° 85, inscrito no CNPJ sob o n° 77.845.394/0001-03, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, Sr. AIRTON ANTONIO AGNOLIN , brasileiro, casado, domiciliado nesta 
cidade, portador RG 4.414.003-9 SSP/SC e do CPF n° 676.205.159-68, doravante denominado 
" CONTRATANTE" e de outro lado SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA, 
estabelecida na cidade de Nova Esperança do Sudoeste - Estado do Paraná, Loc. São Luiz I , 
Martinópolis, inscrita no CNPJ sob n° CNPJ n° 07.151.208/0001 -50, , representa neste ato por 
Andrei Rafael Stang , portador da RG n° 8.382.1 09-4 e do CPF n° 047.042.039-13, daqui a diante 
denominada "CONTRATADA". 

DO OBJETO 

Cláusula 1a. O presente contrato tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada para 
Transbordo, Transporte e destinação final de resíduos urbanos. Processo Licitatório n° 023/2015 
- Edital de Tomada de Preço n.0 003/2015, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas 
condições descritas no presente. 

Cláusula 2a. Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem prorrogar o prazo de 
Execução e Vigência do presente contrato s, a contar do dia o8 de Abril de 2016, com 
vencimento em 07 de Janeiro de 2017. 

Parágrafo único: Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições do 
Contrato Original. 

Testemunhas : 

Nova Cantu/PR, 08 de Abril de 2016 . 

ANDRE~~A~ANG 
C~TRATA~A 

Rua Bah ia, S/W- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000. 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1280 (044) 3527-1363 

E-mail : pmncantu@ig.com .br 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 

Perecer Jurídico 

Estado do Paraná 
CNPJ N.º 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

PARECER JURÍDICO 

Requerente: Antônio Lang Amann 
De: oepto. Jurídico 
Para: Gabinete Prefeito Municipal 

Trata-se de pedido de parecer jurídico para 
a contratação de duas caçambas (mensais) para a retirada de 
lixo urbano nos meses de setembro de outubro de 2016. 

Em razão da existência de contrato com 
empresa que presta o mesmo serviço, e tendo em vista a 
inexistência de aditivo contratual e, visando suprir a 
necessidade, somos de parecer favorável pela contratação 
das caçambas por meio de aditivo ao contrato já existente, 
uma vez que não ultrapassa os 25% 

Assim, S.M.J., somos pelo deferimento da 
contratação acima especificada. 

É o parecer. 
N~antu-PR, 8 de setembro de 2016. 
/ 

1 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.' 77.845.394/0001-03 

··sECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE" 

Nova Cantu (Pr), 09 de Setembro de 2016. 

Ofício N'05 /2016 

Prezado Senhor Prefeito Municipal 

Vimos por meio do presente solicitar a contratação de mais duas caçambas (mensais) 
para a retirada de lixo urbano por um período temporário nos meses de setembro e outubro de 
2016. A contratação se faz necessária para atender demandas em razão de campanhas contra a 
dengue, chuvas excessivas no período e solicitação do Ministério Público. 

Na certeza de poder contar com a Vossa sempre pronta atenção, aproveito a 
oportunidade para reiterar protestos de elevada estima e distinta consideração. 

limo. Senhor 
Airton Antonio Agnolin 
Prefeito Municipal de Nova Cantu 

f• I l\ 
.. ---+-__ -~_~a __ -__ -_----_--_-_--_-_z· ____ ~tt:-_-_._ .. ,------- - -· f_, . . I 1 

:"-·-f:({'t):J?; '.Ct:J4-l(... f.-, ------------
Antôniot~ng Amann 

Secretário d!íMeio Ambiente 

Rua Bahia, S/N'- Nova Cantu- PR. CEP: 87330-000 
Fone(44)3521479 



. -

MUNICÍPIO DE NOVA CANliU 
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 prnncantu@ig.com.br 

EXTRATO DE CONTRATO. REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 023/2015 
EDITAL DE PREGÃO n° 003/2015 

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

CONTRATADO: SABIA ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO 
LTDA 
CNPJ. 07.151.208/0001-50 

OBJETO: Transbordo, Transporte e destinação final de 
resíduos urbanos. 

VALOR: R$-8.000,00 JOito Mil Reailtl mensais. 
ASSINATURA: 09 DE Abril DE 2 .015. 
VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: 01 (um}ANO. 



' . 

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
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° 023/2015 
EDTIAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 003/2015 

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, brasileira, solteira, 
Carteira de Identidade n° 4.414.003-9 SSP-PR. 

CONTRATADA: SABIA ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA, com sede em 
Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, inscrita no C.N .P.J. sob o n° 07.151.208/0001-
50, neste ato representada pelo seu representante legal Sr. Andrei Rafael Stang, Carteira de 
Identidade no 8.382.109-4, C.P.F. n° 047.042.039-13, residente e domiciliado no Município de 
Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato, 
considerando os expedientes constantes do Processo Licitatório n° 023/2015- Edital 
de Tomada de Preços n° 003/2015, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas 
condições descritas no presente. 

DO OBJETO 

Cláusula 1 a. O presente contrato tem por objeto "Transbordo, Transporte e destinação final 
de resíduos urbanos, conforme normas estabelecidas pelo (Instito Ambiental do Paraná) IAP, 
conforme especificações apresentadas na Carta Proposta da Empresa Contratada. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cláusula 2a. A CONTRATANTE deverá: 

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

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 ejou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da 
entrega do produto. 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 
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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 dos itens, constante deste contrato é de R$-8.000,00 (Oito Mil Reais) Mensais, e/ou de 
acordo com a quantidade retirada mensalmente. 

DO PAGAMENTO 

Cláusula 6a. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, referente ao material 
especificado, objeto deste contrato, e, o pagamento será executado mediante entrega, 
medição/fiscalização e aceitação. 

Cláusula 7a, O preço apresentado pela CONTRATADA em sua proposta comercial 
permanecerá fixo e inalterado durante toda a vigência do contrato e seus aditamentos, enquanto 
perdurar o contrato. 

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, 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 
justificativas apresentadas pela CONTRATADA como relevantes. 
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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 1sa. 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, 09 de Abril de 2015. 

TESTEMUNHAS: 



Prefeitt1ra Mun.icipal de Nova <.-:a11tu 
Rua Bahia no 85 - Centro- 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: pmncar:tuíalhotmail.c:orn ou prnncantu@iQ.com .br 

HOMOLOGAÇÃO 

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 Licitatório n• 023/2015 - Edital de Tomada de Preços n• 
003/2015, para Contratação de Serviços de Transbordo, transporte e Destinação Final de resíduos urbanos, 
confonne especificação no Edital. 

Torna-se pública a Homologação do processo licitatório em epígrafe à Empresa: 

LOTE N•01 

ÍTEM QTDDE ESPECIFICAÇÃO VENCEDOR VALOR 

01 ......... Transbordo, SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES TOTAL 
Transporte e DE LIXO LTDA R$-
Destinação Final de CNPJ 07.151.208/0001-50 8.000,00/Mensais 
Resíduos Urbanos. 

Nova Cantu, Paraná, 07 de Abril de 2.015. 

lOAp 
Prefeito Municipal 
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Rua Bahia, 85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 ---~---------· 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 1'o. :~~ 

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

PARECER JURÍDICO 

Considerando que foram preenchidas as disposições legais da Lei no 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° 023/2015, Edital de Tomada de Preços n° 003/2015, em 

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

de 2.015. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 06 de Abril de 2.015. 

OAB-PR no 4.058 

Assessor Jurídico 



Prefeitura Municipal de Nova Cant~4 
Rua BAt-IIA, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330~000 J 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03-- Fone (044) 3527-1231 --Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

REF: PROCESSO LI ClT A TÓRIO N° 023nO 15 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n• 003/2015 

A Comissão Municipal de Licitações, após análise e verificação da documentaçi!.o e proposta apresentada, toma pública a Adjudicação, 
do processo licitatório em epígrafe à Empresa, conforme segue: 
LOTE N• OI 
ÍTEM QTDDE ESPECIFICAÇÃO VENCEDOR VALOR 

OI ......... Transbordo, Transporte e SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA TOTAL 
destinação final de CNPJ 07.151.208/0001-50 R$-8.000,00/Mensais 
resíduos urbanos. 

Comunica outrossim, que a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório. a quem se sinta prejudicada. 

Nova Cantu, Paraná, 02 de Abril de 2.0 15. 
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Prefeitura Municipal de Nova caril! 
Rua Bahia, 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: orr:ncantu(â)hotmail.com ou pmncantu@ic.corn.br 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 023/20:1.5 

TOMADA DE PREÇOS :no 003/2015 

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 Pm1aria 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 para Transbordo, Transporte e destinação final de 
resíduos urbanos, 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: 

EA1PRESA I CNP J 
SABIA ECOLÓGICO TRANPSORTES DE LIXO LTDA 
CNPJ 07.151.208/0001 -50 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que a empresa participante do certame, 
apresentou os envelopes de n° O 1 e 02. Iniciou--se então a abe11ura 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 fonna: 

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
SABIÁ ECOLÓGICO Lote Único - item único no valor de 
TRANSPORTES DE LIXO LTDA R$-8.000,00/Mensais (Oito Mil Reais); 
CNPJ 07.151.208/0001-·50 

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

LOTE ÚNICO, ITEM Úl\TJCO no Valor de R$-8.000,00 (Oito Mil Reais) :Mensais: -
SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LLXO LTDA, Inscrito no CNPJ sob o no 
07.151.208/0001-50. 

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. 



4f 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu ) 

Rua Bahia, 85- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281 ··Fone Fax (044} 352"T-1363 

E-mail: pmncantu@.hotrnail.com ou pmr:cantu(á)iq.com.br 

Nada m;i~,.h~~~n-d~·-;''tr~tãr:==;;;;~;~~~~~'''"~'';~~;iã;;'''~"fi'~;~~_.~.._.~ ... .,.~ .... p~'~s-e~~"'~t'~"q~~"''' 
após lida e aprovada vai assinada pelos presentes. 

Nova Cantu, Paraná, 02 de Abril de 2.01.5. 

Comissro de Licitações: 



CART P.. - PROPOS f A . ~i 20810001-50j 
nGJCO 

Ao Município de Nova Cantu 

Ref.: TOMADA. DE PREÇO N° 003/2015 

kRAZAO ?_Q~IAL: SABIA ECOLÔ.GICOT~A_NSPÓRTE DE LIXO LTDA- - -- - ~ 
~RNE_ PPJR:Eº"7E.151.~_Q8/0001-50___ -- :=.IINSCRI]ÇÃO EST~D~AL: IS}f'J_TO - i 
~- _ _ ~ 1\!TANTE~ A~JG'-dSTINHO STA_NG . CARGO: SOCIO GERENTE 

-~G;_ª2_45:~ 1_7_~iS~SP-f?R - . I CPF: 545.921.519-68 
ENDEREÇO: Localidade S.3o LUIZ S/N TELEFONE 46-35461157 
Zona F~ura l, CEP: 85.635-000. Nova I 
E:peran~ do Sudoeste - Pr. ; 
A-GENCIA -BAt\fCÁRfÃ: 2565-8- i C/C: 15.967-0 I Banco de -Brasil 

,-- ·;·- -- -1 
\ Item i Quar.!idacte. 

1 
Marca \ic!or Valor 

I I 

!--- 1 

i Unitãrio ! Mea~sal 

'i \Sabia 
Oí J 40 Toneiadas Mensal 

1 

Ecológico 

I I · 
I I I I I 

! T9tâi~ -~- ~ ·--- ______ --~-

- \ C.:.1;1trata~·ão de !:mpn.!S<' 

I (~spccializada na ütTaJ rara 
j transhordo. Transrork. -::: ikstin:tçilo 
I Final d;,: ResícJu~1s ~ ; r~K\liu:, n,) 
: t.-1u• !ÍL Í!'J:,~ ·~~·~ ''h•\ '' r·d<l\'i. P<!r<!ll<. 
I ' 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ B.OOO,OO {oitc: r"'!";i!j reais 

I 
1 2oo.oo 
I 

A prcpo~tá te:á va!iciade tie 6~! (~'~!SS('i'! t ;l} a:ds ~ r·::HI!: (_';·! d;.12. ' j l' abcn~ri'R ÚC 
píegão. 

I 

i 8.Ct00.00 i 
. I 

i 
i 

' I 
! : 
I I 

I 8.000,00 I 

Nova t:-spcran ·~"'a rlc' S• ·rir(""~t-, -r_) i~ ':'• 1 rlP "",..,.C)St" d"'- '.t.-0'! ~ ' t;;; . V - '-..,.."...J'( - • ...,.~ -, . • - -. _ ._ .. Ç"A~ • .._ V,\,.; 1 ~1. - \ ' ~ 

( / 
-~-=J.:~_{_.~_· - -

Augustinho Sl\'urg 
Sócic Ser~: ~te 

RG I 3.945.417-3 SESP-P~~ 
~SA-s..s2·1 _ 5'1 g .. s8 

www.sabiaecolog1co.com.br - sabiaecologico@hotmail.com - CNPJ 07.151.208/0001-50 
Aterro: Loc. São Luiz, S/n -Zona Rural - 85635-000-NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE PR. 
SAC: Av. Iguaçu, 615- FONE: (46) 3546-3428 - 3546-3421 - 85635-000 - NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR. 
ESCRITÓRIO: CHAPECÓ - SC - FONE (49) 3322-8007 - sabiaecologico.chapeco@hotmail.com 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LJCIT AT ÓRIO (LICIT A('ÃO) Nu 023/201 5 
REF. : Edital de Tomada de Preços n', OOJ/10 15 PM :--J C' . 

CREDENCIAMENT O 

Pela presente, credencia mos o(a ) Sr.(a) 

Andrci Rafael Stang, portador (a) da Cédula de iden tidade sob n° . 8.3S2.W9-4 c 
CPF/ MF n°. 047.042.039-13, a participa r do p roced imento lititaiório sob o 
modalidade Tomada de Preço, instaurado por estl.· Departamento tk Com pras. 

Na qualidade de representante lega l da empresa Sabia Ecológico T •-ansportc de 
Lixo Ltda. outorga-se ao acima credenciado (a), dent re outros poderes, o de 
renunciar ao direito de interposição de refurso. 

Nova Espcr·ança do Sudoeste, 23 dt• m<~rço d(.' 2015. 

/ 
ustin ho Stang 

Súc'o Adminis t rado r 
J G: 3.945.417-3 

,.07.151.20(:{/0001-56v 

Certifico que o selo de 
a ute nt icidade está 
no verso da folha 

www.tablaeootoglco.com.br - ~aeculoglco@holmaU.oam - CNPJ 07 . 15~0810001-50 tJ 
Atàrro: Loc_ São Luiz, Sln 4 Zona Rural- 85635-00o.NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE PR 
SAC: Ali. Iguaçu, 615- FONE: (46) 3546-1199 - 85635--000- NOVA ESPERANÇA 00 SUDOESTE - PR. 
ESCRITóRIO: CHAPECO- SC - FONE (49) 3322-8007 - sabiaecotoglco.chapecoChotmall.com 



OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: 
SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO L TOA 

CNPJ/MF N.0 07.15 1.208/0001-50 
NIRE 412.0538048-8 

Os abaixo identificados e qualificados: 

folha 1 de 4 

1) ANDREI RAFAEL STANG, brasileiro, solteiro, nascido em 09.10.1984, 
Empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 047.042.039-13, portador da carteira de 
identidade RG n° 8. 382.109-4/ SESP-PR, residente e domiciliado na Av 
Iguaçu, 1 O, Centro , N.Esperanca do Sudoeste -PR, CEP 85635-000 e 
2) AUGUSTINHO STANG, brasileiro, solteiro, nascido em 02.10.1965, 
Empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 545.921.519-68, portador da carteira de 
identidade RG n° 3.945.417-3/ SESP-PR, residente e domiciliado na Av. 
Iguaçu, 520, Centro, Nova Esperança do Sudoeste -PR, CEP 85635-000, 
únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta 
praça sob o nome de SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO L TOA, 
com sede na Loc. São Luiz, S/N, Zona Rural, Nova Esperança do Sudoeste -
PR, CEP 85635-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob 
o NIRE 412.0538048-8 em 27/12/2004 e última alteração contratual registrada 
sob n°. 20102448833 em 18/03/2010 e inscrita no CNPJ/MF sob nº 
07.151 .208/0001 -50, resolvem alterar e consolidar o contrato social mediante 
as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

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

§ 1.0 
- FORMA E PRAZO: O aumento de capital acima previsto e consolidado, no 

valor de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), é inteiramente subscrito e 
integralizado pelos sócios, em moeda corrente do país, neste ato, proporcionalmente às suas 
participações no capital da sociedade. · , 

§ 2. 0
- NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL: Em virtude das modificações havidas. o 

. I f . d. "d"d t cap1ta 1ca ass1m lVI I O en re OS SOCIOS: 

SOCIO (%) QUOTAS VALOR 
ANDREIRAFAELSTANG 2.00 24.000 24.000,00 
AUGUSTINHO STANG 98.00 1.176.000 1.176.000,00 
TOTAL 100.00 1.200.000 1.200.000,00 -

CLAUSULA SEGUNDA - DA A L TERAÇAO DO OBJ ETO SOCIAL: A sociedade que tem por 
objeto social a exploração do ramo de Transporte e coleta de lixo urbano, hospitalar, industrial, 
varrição de vias e log radouros públicos, operação, controle, monitoramento, manutenção de 
aterros sanitários, obras, serviços e execução de serviços de engenharia sanitária de limpeza 
urbana e transporte rodoviário de cargas em geral, intermunicipal, interestadual e internacional 
, passa a partir desta data a ter o seguinte objeto: Transporte e coleta de lixo urbano, 
hospitalar, industrial, varrição de vias e logradouros públicos , operação, controle, 
monitoramento, manutenção de aterros sanitários, obras, serviços e execução de serviços de 
engenharia sanitária de limpeza urbana e transporte rodoviário de cargas em geral, 
intermunicipal, interestadual e internacional, aterro sanitário e compostagem de res íduos 
animais , industria de triagem, reciclagem e reaproveitamento de resíduos, incineração de 
resfduos contaminados com derivados de petróleo e transporte de resíduos sólidos de origem 
industriais e comerciais 
CLÁUSULA TERCEIRA- As demais clausulas permanecem inalteradas. 
CLAUSULA QUARTA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: Á vista da modificação ora 
ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação: 

AUT E NTIC c..ç ;;'
CertifiCO que confere com o or1g1no 
1\HJva Eaperanca do Sudoeste PP 

j}i; CAI~ 
lo I 

-.:...:..._ , 

j} 

•,. 



OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: 
SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO L TOA 

CNPJ/MF N.0 07.151.208/0001-50 
NIRE 412.0538048-8 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO L TOA 

CNPJ/MF N° 07.151.208/0001-50 
NIRE 412.0538048-8 

folha 2 de 4 

1) ANDREI RAFAEL STANG, brasileiro, solteiro, nascido em 09.10.1984, 
Empresário, inscrito no CPF/MF sob n2 047.042.039-13, portador da carteira de 
identidade RG no 8.382.109-4/ SESP-PR, residente e domtciliado na Av. 
Iguaçu, 10, Centro, N.Esperanca do Sudoeste -PR, CEP 85635-000 e 
2) AUGUSTINHO STANG, brasileiro, solteiro, nascido em 02.10.1965, 
Empresário , inscrito no CPF/MF sob nº 545.921.519-68, portador da carteira de 
identidade RG n° 3.945.417-3/ SESP-PR, residente e domiciliado na Av. 
Iguaçu, 520, Centro, Nova Esperança do Sudoeste -PR, CEP 85635-000, 
Tem constitu ída entre-si uma sociedade empresária limitada que gira nesta 
praça sob o nome de SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO L TOA, 
com sede na Loc. São Luiz, S/N, Zona Rural, Nova Esperança do Sudoeste -
PR, CEP 85635-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob 
o NIRE 412.0538048-8 em 27/12/2004 e inscrita no CNPJ/MF sob nº 
07.151 .208/0001-50, regida pelos artigos 1052 a 1087 da Lei 10406/2002, 
pelas demais exposições legais aplicáveis a espécie, resolvem atualizar e 
consolidar as cláusulas segu intes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA -NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICILIO: A sociedade gira sob 
o nome empresarial de SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO L TOA e tem sede e 
domicílio na Loc. São Luiz, S/N, Zona Rural, CEP 85635-000 em Nova Esperança do 
Sudoeste-P R. 
CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPEND!::NCIAS: A sociedade poderá a 
qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante 
alteração contratual assinada por todos os sócios. 
CLÁUSULA TERCEIRA - INiCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA 
SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 28/12/2004 em seu prazo de duração é 
por tempo indeterminado. 
CLÁUSULA QUARTA -OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo 
de: Transporte e coleta de lixo urbano, hospitalar e industrial, Varrição de vias e logradouros 
públicos, operação, controle, monitoramento, manutenção de aterros sanitários, obras e 
Servicos, Execução de serviços de engenharia sanitária de limpeza urbana, Transporte 
rodoviário de cargas em geral, intermunicipal, interestadual e internacional, aterro sanitário e 
compostagens de resíduos animais, industria de triagem e reaproveitamento de resíduos, 
incineração de resíduos contaminados com derivados de petróleo e transporte de resíduos 
sólidos de origem industriais e comerciais. 
CLÁUSULA QUINTA -CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 1.200.000,00 ( hum milhão 
duzentos mil reais ), divididos em 1200000 ( hum milhão duzentos mil) quotas de capital no 
valor nominal de R$ 1.00 ( um real ) cada uma, subscrita e já integralizadas, em moeda 
corrente d P . I d. .b ld d f o ats, pe OS SOCIOS e tstn u as a segUinte orma: 

SOCIO (%}_ QUOTAS VALOR 
ANDREIRAFAELSTANG 2.00 24.000 24.000,00 
AUGUSTINHO STANG 98.00 1.176.000 1.176.000,00 
TOTAL 100.00 1.200.000 1.200.000,00 

. . 
CLAUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabtltdade de cada 
socto é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela 
integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002. 
CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são 
indivisfveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos 
outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de 
preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão 
delas, a alteraç,.ão ~ãtHa-11 p-~rtt:tneo.te1 L 

Certi fico que confere com o orrg 11'H 
Nova Esperanc.a de S·•~n,;~te PF-

' \; 



OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: 
SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO L TOA 

CNPJ/MF N. 0 07.151.208/0001-50 
NIRE 412.0538048-8 

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas 
deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à 
venda, o preço, forma e prazo de pagamento. para que estes exerçam ou renunciem ao direito 
de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da 
notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem 
seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então 
possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas 
poderão ser livremente transferidas. 
CLÁUSULA OITAVA- ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: 
A administração da sociedade cabe a AUGUSTINHO STANG, com os poderes e atribu ições 
de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e 
extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e 
terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos 
objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome 
empresarial isoladamente·. 
§ 1.0 

- É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse socia l ou 
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar 
ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 
§ 2. 0 

- Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da 
sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar. 
CLÁUSULA NONA - RETIRADA PRÓ-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar 
uma retirada mensal , a titulo de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares 
pertinentes. 
CLÁUSULA DÉCIMA - EXERC[CIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 
PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término da cada exercício social, em 
31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, 
procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado 
econômico, (':abendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses 
seguintes ao término do exercfcio social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão 
administradores quando for o caso. 
Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião , o balanço 
patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito. e com a prova do 
respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo 
ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, 
sucessores e o incapaz. Não sendo possfvel ou inexistindo interesse destes ou dos sócios 
remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação 
patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade 
se resolva em relação a seu sócio. · 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O Administrador 
decfara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, 
por lei especial, ou em virtude de condenação criminal , ou por se encontrar sob os efeitos dela, 
a pena que vede, ainda que temporariamente , o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra 
as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Nova Esperança do 
Sudoeste -PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste 
contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seJa 
ou venha ser. 

AUTENTICA Ç .t... .. 
Certifico que contere com o orig1n ~ 
Nova Espe•:onca do S11doeste 0 P 



OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: 
SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO L TOA 

CNPJ/MF N. 0 07.151.208/0001 -50 
NIRE 412 .0538048-8 I' j;;J~ .. 

folha 4 de 4 t" 

E por estarem assim, justos e contratados, lavram, datam e assinam, juntamente 
com 2 (duas) testemunhas, a presente alteração, em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
devidamente rubricadas pelos sócios em todas as suas folhas, obrigando-se fielmente por s1 , 
seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos. 

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

ANDREIRAFA~STANG 

Testemunhas: 

)c;-;:;-~cõ-;;;~ 
~~-

AUGUSTINHO 

Assinatura : 
ROGERIO F 
RG n°. 6.495. 
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' I Protocolo: 12/540984-2, DE 01/08/2012 ~ · 
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(';,)V~~·JO DO ElT/100 
.Stnttona da P'ounao 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 012733286-09 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 07.151.208/0001-50 
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública 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 contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

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

Página 1 de 1 

Válida até 08/05/2015 -Fornecimento Gratuito 

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

Emitido via lntemet Púbfíca (08101/2015 16:41:02) 



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

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

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

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 não constam 

pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se 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 10:39:56 do dia 07/01/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 06/07/2015. 

Código de controle da certidão: 5A51.B6E6.74EB.57AA 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Município de 

Nova Esperança do Sudoeste 
Estado do Paraná 

CERTIDAO NUMERO 
2015 I 57 

EMITIDA EM 23/03/2015 

Cadastro ..... : 131-0 
Re queren't e ... : AUGUSTINHO STANG 
Proprietario.:SABIA ECOLOG I CO TRANSPORTES DE LIXO LTDA 
CNPJ I CPF ... :07.151.208 /0001-50 
Endereco . . . .. :LOCAL SAO LUIZ No: O 
Bairro ....... : ZONA RURAL 
Cidade .. . .... :NOVA ESPERANCA DO SUDOEST 
Alvara .... .. . : 008/2005 

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA 

CERTIFICO, para os devidos fins, que de conformidade com as 
informacoes prestadas pelos orgaos competentes desta Prefeitura, 
em n ome do(a) requerente, CONSTA DEBITOS referente a Tributos 
Municipais, inscritos ou nao em Divida Ativa, ate a presente data. 

Em firmeza do que eu, EVERSON DA SILVA passei e digitei 
a presente certidao, que nao apresentando rasuras, emendas ou 
entrelinhas, va i por mim confer i da, visada e assinada. 

Apos buscas efetuadas, certifico que o REQUERENTE e devedor(a ) a 
Fazenda Municipal dos Tributos abaixo: 

T Ano Divida Par 
2 20 15 Taxa Veri ficaca 1 
2 2015 Taxa Vigilancia 1 

Vl Orig 
98,14 
65,08 

Total : 163,22 

Juros 
0,00 
0,00 

Multa 
0,00 
0,00 

Total 
981 14 
65,08 

Total Geral: (cento e sessenta e tres reais e vinte e dois centavos 

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar 
posteriormente constadas, mesmo as referentes a 
compreendidos nesta CERTIDAO. 

dividas 
per iodos 

A presente CERTIDAO e valida sem rasuras por 90 (Noventa) dias, e 
copia da mesma so tera validade se conferida com a original. 

NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE - PR,23 de Marco de 2015 

j 
CHEFE 

CNPJ 95.589.289/0001-32 
Fone/Fax: (46) 3546-1144 

EVERSO~SDA 2 ILVA 

/ » a ::: ~a c_" -;-11ou.àç~.., /J 
v/ P. M '"'"E" <c S"doé ~fi 

-Av. Iguaçu. 750 - CEP 85635.000 - Nova Esperança do SucfOOte • Pr. 
www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br planejamentones@hotrnail.com 



L-"UJ/LUl!) https .//www.sifge.ca1xa.gov.br /Empresa/C rf/Crf/F geCFSimpnnwPapel asp''VARPessoaM atr 1z= 13130518&VAR r essoa= 13130518&VAR u f= PR & 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRJ; 

Inscrição: 0715120810001-50 

Razão Social: SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA 

Endereço: LOC SAO LUIZ 1 I INTERIOR I NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE I 
PR I 85635-000 

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

O presente Certif icado não serv irá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obr igações com o FGTS. 

Vali dade : 07/03/2015 a 05/04/2015 

Certificação Número: 2015030707311015031336 

Informação obtida em 23/03/2015, às 16:39:23. 

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 

ttps:/twww.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeC FSimpnmirPapel asp?VARPessor~Matn z= 1 :ll :l051R&VAR Pesso<J= 1 ' 130518&VARUf= PR&VAR lns. 1/1 
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PARA: 

LTDA. 
111l:l!J~~@~ 

PREFEITlJRA MUNICIPAL DE NOVA CANTl 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 023/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 003/2015 

DECLARAÇÃO DE lOONEIDADI<: 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços n° 003/~0 15. instaurado 
pelo Município de Nova Cantu. que não fomos declarados inidôneos pam licitar uu 
contratar com o Poder Púhlico. em qualquer de sua:-. cskra~ . 

Por ser expressão da verdade. lirmamos a presente. 

~O\ a hpcrançu do Sudoc~tc - PR. 2:1 d..: 11l<Hço de 20 15. 

001-5u 

Aug stinho Stang 
Sócio \dministrador 

R : 3.945.417-3 

·ral 
- PR...i 

www.sablaecologtco.com.br - -db. u<::OJOw:ro~ho.mc ... com - CNPJ 07.151.20810001-50 
Aterro: Loc. São Luiz, Sln - Zona Rural • 85635--000-NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - 0n PR. 
SAC; Av. Iguaçu. 615- FONE: (46) 3546-1199 • 85636..()()() - NOVA ESPERANÇA DO SUDOEStt - PR. 
ESCRITÓR10: CHAPECÓ- SC - FONE (49) 3322-8007 - sabfaeookJgtco.chapeco@hotman.com 
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PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTll 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 023/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 003/2015 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito. na qualidade de propc1nente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços 11° 003 /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 n:rdade. !irmamos a presente. 

1-50 .. 

(.._ 

L.J~o·.:_ c..:p ·c.i·'·,~ _.,. ~t •• 
... r ai 

ti~te- PR..t 

Augu inho Stang 
Sócio dminist•·ador 

RG: 3.945.417-3 
CPF: 45.921.519-68 

-- === -

www.sablaacotogtco.com.br - sabiaecotogtco@hotmafl..com - CNPJ 07.151.20810001-50 
Aterro~ l ot. Sao Luiz, Shl - Zona Rural - 8663&-QOO..NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE PR. 
SAC: Av. Jguaçu, 615- FONE: (46) 3546-1199 • 85635-000- NOVA ESPERANÇA DO SUDOESJE;_- PR. 
ESCR1T0Rt0: CHAPECÓ- SC - FONE (49) 3322-8007 - sabiaecofoglco.chapaco@hotmall.com t:{f) 
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PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA C ANTli 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N" 023/201 5 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 003/2015 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos Iins de dire ito. na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório. sob a modalidade I omada de Preços n° 00312015 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 aprendi?.. a partir de 14( quatorze) anos. em 
observância a Lei Federal 9854/99. que acrescentou o inci~o V ao artigo '27 da Lei 
Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, linnamos a presente. 

Nova Esperança do Sudoeste- PR. 2~ de março de 2015. 

001-50 

T A 

CE ~ , • Rural 
t_Nov.:: ...:-,...., antê:l c.v SJ o~ te- PR.J 

stinho Stang 
Sóci Administrador 

R,: 3.945.417-3 ------=o-:::-t 

CPF : S-tS. 921.519-68 

www.sabtaecologico.oom.br - sabiaeook>gko@hotmaD.com - CNPJ 07.151..20810001-50 
Aterro: Loo. São Luiz, S/n - Zona Rural • 85635--()()0..NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE PR. 
SAC; Av. Iguaçu, 615 - FONE: (46) 3546-1199 • 85635-000 - NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR. 
ESCRITÓRIO: CHAPECO - SC - FONE (49) 3322-8007 - sabtaecol0g1co.c:hapaco@hotrna.com 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 023/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 003/2015 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos Iins de dit\.'ito. na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório. sob a modalidade l·omada de Preços n" OOV~O 15 instauradtl 
pelo Município de Nova Cantu. que a empresa proponente. conhece todos os termos da 
licitação, bem como tomou conhecimento de todas as cspecificaçôes concernentes ao 
objeto da licitação. declarando ainda que preencha todos os requisitos nu habilitação. 

Por ser expressão da verdade. firmamos a presente. 

Nova Esperança do Sudoeste- PR, 23 de março de ~OIS. 

Augu tinho Stang 
Sócio dministrador 

RC 3.945.417-3 

W'WW.sabtaecofogtco.com.br - sabtaecotogtoo@hotma.com - CNPJ 07.151 .20810001-50 
Aterro: Loc. São Lutz. Sfn - Zona Rural - 85~NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE PR. 
SAC: Av. Iguaçu, 615 • FONE: (46) 3546-1199 • 85635-000 • NOVA ESPERANÇA DO SUDOES~- PR. 
ESCRITÓRIO: CHAPECô- SC • FONE (49) 3322-8007 - sabtaecotoglco.chapeco@hotmall.com ~ 



OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOC IEDADE: 
SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO L TOA 

CNPJ/MF N. 0 07.151.208/0001-50 
NIRE 412.0538048-8 

Os abaixo identificados e qualificados: 

folha 1 de 4 

1) ANDREI RAFAEL STANG, brasileiro, solteiro, nasc1do em 09.1 O 1984, 
Empresário, inscrito no CPF/MF sob n2 047.042.039-13. portador da carteira de 
identidade RG n° 8.382.109-4/ SESP-PR. residente e domiciliado na Av 
Iguaçu, 1 O, Centro, N. Esperanca do Sudoeste -PR, CEP 85635-000 e 
2) AUGUSTINHO STANG, brasileiro, solteiro, nascido em 02.10.1965, 
Empresário, inscrito no CPF/MF sob n2 545.921 .519-68, portador da carteira de 
identidade RG n° 3.945.417-3/ SESP-PR, residente e domiciliado na Av. 
Iguaçu, 520, Centro, Nova Esperança do Sudoeste -PR, CEP 85635-000, 
únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta 
praça sob o nome de SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO L TOA, 
com sede na Loc. São Lu iz, S/N, Zona Rural, Nova Esperança do Sudoeste -
PR, CEP 85635-000, reg istrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob 
o NIRE 412.0538048-8 em 27/12/2004 e última alteração contratual registrada 
sob n°. 20102448833 em 18/03/201 O e inscrita no CNPJ/MF sob n2 

07.151 .208/0001-50, resolvem alterar e consolidar o contrato social mediante 
as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

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

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

§ 2. 0
- NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL: Em virtude das modificações havidas, o 

capita I f . d .. d.d ICa aSSim lVI I O entre OS SOCIOS: 
SOCIO (%) QUOTAS VALOR 
ANDREI RAFAELSTANG 2.00 24.000 24.000,00 
AUGUSTINHO STANG 98.00 1.176.000 1.176.000,00 
TOTAL 100.00 1.200.000 1.200.000,00 -CLAUSULA SEGUNDA - DA AL TERAÇAO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade que tem por 

objeto social a exploração do ramo de Transporte e coleta de lixo urbano, hospitalar, industrial, 
varrição de vias e logradouros públicos, operação. controle, monitoramento, manutenção de 
aterros sanitários, obras, serviços e execução de serviços de engenharia sanitária de limpeza 
urbana e transporte rodoviário de cargas em geral, intermunicipal. interestadual e internacional 
, passa a partir desta data a ter o seguinte objeto: Transporte e coleta de lixo urbano, 
hospitalar, industrial, varrição de vias e logradouros públicos, operação, controle, 
monitoramento, manutenção de aterros sanitários, obras, serviços e execução de serviços de 
engenharia sanitária de limpeza urbana e transporte rodoviário de cargas em geral, 
intermunicipal, interestadual e internacional, aterro sanitário e compostagem de resíduos 
animais, industria de triagem, reciclagem e reaproveitamento de resíduos, Incineração de 
resíduos contaminados com derivados de petróleo e transporte de resíduos sólidos de origem 
industriais e comerciais . 
CLÁUSULA TERCEIRA - As demais clausulas permanecem inalteradas. 
CLAUSULA QUARTA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da modificação ora 
ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação: 
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OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: 
SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO L TOA 

CNPJ/MF N.0 07.151 .208/0001-50 
NIRE 412.0538048-8 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO L TOA 

CNPJ/MF N° 07.151 .208/0001-50 
NIRE 412.0538048-8 

1) ANDREI RAFAEL STANG, brasileiro, solteiro, nascido em 09.10.1984, 
Empresário , inscrito no CPF/MF sob nº 04 7.042.039-13, portador da carteira de 
identidade RG n° 8.382.109-4/ SESP-PR, residente e domiciliado na Av. 
Iguaçu, 10, Centro, N. Esperanca do Sudoeste -PR, CEP 85635-000 e 
2) AUGUSTINHO STANG, brasileiro, solteiro, nascido em 02.10.1965, 
Empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 545.921.519-68, portador da carteira de 
identidade RG n° 3.945.417-3/ SESP-PR, residente e domiciliado na Av. 
Iguaçu, 520, Centro, Nova Esperança do Sudoeste -PR, CEP 85635-000, 
Tem constituída entre-si uma sociedade empresária limitada que gira nesta 
praça sob o nome de SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO L TOA, 
com sede na Loc. São Luiz, S/N, Zona Rural, Nova Esperança do Sudoeste -
PR, CEP 85635-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob 
o NIRE 412.0538048-8 em 27/12/2004 e inscrita no CNPJ/MF sob n2 

07.151.208/0001-50, regida pelos artigos 1052 a 1087 da Lei 10406/2002, 
pelas demais exposições legais aplicáveis a espécie, resolvem atualizar e 
consolidar as cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA -NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICILIO: A sociedade gira sob 
o nome empresarial de SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO L TOA e tem sede e 
domicílio na Loc. São Luiz, S/N , Zona Rural, CEP 85635-000 em Nova Esperança do 
Sudoeste-PR. 
CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a 
qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante 
alteração contratual assinada por todos os sócios. 
CLÁUSULA TERCEIRA - INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA 
SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 28/12/2004 em seu prazo de duração é 
por tempo indeterminado. 
CLAUSULA QUARTA -OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo 
de: Transporte e coleta de lixo urbano, hospitalar e industrial, Varrição de vias e logradouros 
públicos, operação, controle, monitoramento, manutenção de aterros sanitários, obras e 
Servicos, Execução de serviços de engenharia sanitária de limpeza urbana, Transporte 
rodoviário de cargas em geral, intermunicipal, interestadual e internacional, aterro sanitário e 
compostagens de resíduos an imais, industria de triagem e reaproveitamento de resíduos, 
incineração de resíduos contaminados com derivados de petróleo e transporte de resíduos 
sólidos de origem industriais e comerciais. 
CLÁUSULA QUINTA -CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 1.200.000,00 (hum milhão 
duzentos mil reais ), divididos em 1200000 ( hum milhão duzentos mil) quotas de capital no 
valor nominal de R$ 1.00 ( um rea l ) cada uma, subscrita e já integralizadas, em moeda 

d f orma: corrente do Pais, pelos sócios e d1stnbuí as da segUinte 
SOCIO (%) QUOTAS VALOR 
ANOREIRAFAELSTANG 2. 00 24.000 24.000,00 
AUGUSTINHO STANG 98 .00 1.176.000 1.176.000,00 
TOTAL 100.00 1.200.000 1.200.000,00 

.. 
CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada 
soc1o é restrita ao valor de suas quotas , mas todos respondem solidariamente pela 
integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Le i 10.406/2002. 
CLAUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são 
indivislveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos 
outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de 
preferência para a sua aquisição se ~osta_s à venda, formalizando. se realizada a cessão 

delas, a alteração fgr~~LJ~~~~~\W§~ ~ ~IQI~O 
Nova Esoe -ca do S• -:!<'este p, 

I 

I' 

~~ I 'I 
-~~: :a-' . •' 

I 



OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: 
SABIA ECOLOG ICO TRANSPORTES DE LIXO L TOA 

CNPJ/MF N.0 07.151.208/0001-50 
NIRE 412.0538048-8 

folha 3 de 4 
Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas 
deverá notificar por escrito aos outros sócios, discrimmando a quantidade de quotas postas à 
venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito 
de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da 
notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem 
seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então 
possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas 
poderão ser livremente transferidas. 
CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: 
A administração da sociedade cabe a AUGUSTINHO STANG, com os poderes e atribuições 
de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e 
extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e 
terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos 
objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome 
empresarial isoladamente·. 
§ 1. 0 

- É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou 
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros , bem como onerar 
ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 
§ 2.0 

- Faculta-se ao admin istrador, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da 
sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar. 
CLÁUSULA NONA - RETIRADA PRÓ-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar 
uma retirada mensal, a título de "pró-labore" , observadas as disposições regulamentares 
pertinentes. 
CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 
PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao térm ino da cada exercício social, em 
31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, 
procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado 
econômico, '-abendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses 
seguintes ao término do exercfcio social , os sócios deliberarão sobre as contas e designarão 
administradores quando for o caso. 
Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião , o balanço 
patrimonial e o de resulté;:ldo econômico devem ser postos, por escrito , e com a prova do 
respectivo recebimento , à disposição dos sócios que não exerçam a administração. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo 
ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros , 
sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios 
remanescentes , o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação 
patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade 
se resolva em relação a seu sócio. · 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O Administrador 
declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, 
por lei especial, ou em virtude de condenação criminal , ou por se encontrar sob os efeitos dela, 
a pena que vede, ainda que temporariamente , o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional , contra normas de defesa da concorrência , contra 
as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -FORO: Fica eleito o foro da comarca de Nova Esperança do 
Sudoeste -PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste 
contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privileg iado que seja 
ou venha ser. 

AUTEf"TI , . ._., .__ . 
Certifico que .,,fere com o ongtnol 
Nova E•per .,~_ s do Sudoeste PP 



OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOC IEDADE: 
SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO L TOA 

CNPJ/MF N.0 07.151.208/0001 -50 
NIRE 412.0538048-8 
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E por estarem ass1m, justos e contratados, lavram, datam e assinam, JUntamente 

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

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

ANDREI RAFABí?STANG --

Testemunhas: 

I 
I 

AUGUSTINHO 

Assinatura: 
ROGERIO F 
RG no_ 6.495. 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 07 . 151 . 208/0001 - 50 
Certidão n° : 75104092/2015 
Expedição : 08/01/2015, às 16:47 : 08 
Val idade: 06/07/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua e xpedição. 

Certifica- se que SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA (MATRIZ E 

FILIAIS ) , inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07 .151.208 /00 01-50, NÃO CONSTA 
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão e mi t ida com base no art. 642 - A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Admi nistrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011 . 
Os dados constantes desta Certidão são de r esponsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição . 
No caso de pessoa jur ídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus es tabelecimentos , agências ou f i liais . 
A aceitação des t a certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
In t ernet (h t tp : //www . ts t .jus . br) 
Certidão emitida gratuitamente . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
i nadi mplentes pe r ante a J ustiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a r ecolh i ment os determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMEJ\TOS 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOY A CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LIClTATÓRJO N° 023/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 003/2015 

Objeto: Contratação de Empresa, especializada na áre2, para transbordo, 
transporte e destinação final de resíduos urbanos. 

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

l-. 
Augu.· inho Stang 

Sócio dministrador 
RG · 3.945.417-3 

CPF: 45.921.519-óF 
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'NWW.sabfaecologlco.com.br - sabfaecotogico@hotmah.com ~ CNPJ 07.151.20810001-60 
Aterro: Loc. Sâg Lulz. Sln - Zona Rural - 85635-000-NOVA ESPERANÇA DO SUOOESTE PR. 
SAC: Av. Iguaçu, 616 ~ FONE: (46) 3546-1199 - 85635-000- NOVA ESPERANÇA 00 SUDOESTE- PR. 
ESCRITóRIO: CHAPECÓ- SC - FONE (49) 3322-8007 - sebiaecotógk:o.cfiapeco@hotmaH.com ~ 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n' 77.&45.394/0001-03 
Ruz B~bi•,l5- CEP 87.33G-OOG 

AVISO DE LICJTAÇAO- PROCESSO LICITAT RIO n' 02312015 
TOMADA DE PRECOS 

N' 00312015- PMNC 
OBJETO: Contrata~o de Emprua p•r.a: 
01 - ConlraL'I:ç.:io de Empresa (especializada na área) psra Transbordo, Tnnspont e 
Destinação Fin:tl de Restduos (Urbanos). conforme especificações em edital. 

ABERTURA: A partir das 14·00 (quatorze) Horas do d ia 02 de r.lloço de 2.015, na sala de 
reuniões do PaÇCL Municipal. em Nova Cantu. Parani. -l ~. ; l 

A Pasta com inteiro teor do Edital. anexos e informações P<?derão ser 
solicitados na PREFEIT URA MUN!CrPAL DE NOVA CANT U - PARAI-IA. junto a 
DivlSio de Licitaçlo. no horário das 8:30 às 11.00 Hs e das 14:00 i.s 17:00 Hs. 

Telefone/Fax: 44 35271363-3527-1281 
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Nova Cantu. Estado do Paraná, 16 de Marco de 2.015 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Munitipal 
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5a feira 119/Mar/2015 -Edição n• 9414 DiárioQFfCIALParJná 
Cu~t~r•du, lwJ•.1IIri;~ t Seli'.'(')J 

PllEFEITliRA Mli;\'ICIPAL DE NOVA CAI\Il' 
ESTADO DO PARANA 

CNP J a' 77.845.394/0CO 1-0J 
Rua B>hia. 85- CEP 87.330~00 

A VISO DE LICITA AO- PROCESSO LICITAT RJO n' 0231201~ 
TOMADA DE PRE OS 

N' 00312015- PMNC 
OBJETO: Contrat.tç~o dt EmpruJI pua: 
OI - Co~tnt~çlo de En;aprc.sa (t.spcri:liz.ada na iru) para Transbordo. Tr:msportr t 
Dutmaç•o FanaJ dt Rcstduo.s (Urbanos~. confom1e especilic~ções em edital. 

ABERTURA. A pan1r das 14:00 (quatorze) Horas do dta 02 de Abnl de 2 OIS na sala de 
reumOes do Paco Mun1c1paJ. em Nova Cantu. ParanJ · · 

. A Past.:l com inteiro .!cor do Edital. anexos c infom1açõcs podcr~o ser 
soltcnodos na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PARANÁ 
DIVIsão de LICIUicâo, no horário d"O.S 8.30 lis 11:00 Hs c das 14.00 ôlS 17.00 Hs. . JUnto a 

Telefone/Fax: 44) 35271363- 3527- 128 1 

Nova Cantu. Estado do Paran;i. 16 de Março de 2 O I 5 

AffiTON MIONIO AGNOLIN 
Prdeito Muoinpllll 

RS 144,00- 1673912015 

I Nova Espel'ança do Sudoeste 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N'. 001/2015 

PROCESSO N'. 2312015 
O Municlpio de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná através da 
Comissão de Licitação, toma público a real ização de Licitação no dia OS/04/20 15 às 
09h00min, nas suas dependências, situada na Avenida Iguaçu, 750, na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa especiai11.ada em 
Obras e Serviços de Engenharia para Construção de Quadra de Esporte, confom1e 
Contrato de Repasse n• 783197/2013 Processo 1004047-97/2013-ME, que entre 
SI celebram a Untão, por Intermédio do Ministério do Esporte e o Muntcipio de 
Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná. inclumdo matenai e mão-de-obra, 
conforme projetos c planilhas orçan1entátias em anexo ao editai. sendo a presente 
Licitação do tipo Menor Preço - Global. 
O presente Edatal c as Planilhas Orçamentánas, Mcmona1s c ProJetos Técnicos. 
encontra-se a dispos1ção dos mtcrcssados p:tra vcn ficação c aqu1sição apos paga· 
mento de taxa de RS 50,00 (cinqüenta reais), na Prefeitura Municipal, s1lo a Avenida 
Iguaçu, 750, Centro, Fone (46) 3546-1144, de segunda a sexta-feira das 8:00 as 
l i :30 e das 13:30 as 17:30 horas. 

Nova Esperança do Sudoeste. Paraná em 18 de março de 2015. 
Jair Stange Dirceu Bonin 

Prefeito Municipal Presidente da Comissão de Licitação 

RS 168,00 · 1907412015 

I Pato Bra.nco 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
ERRATAN'Ol 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS :-~• 03120.15 
O Murucipio de Pato Branco, através da Comissão Permanente de Licitações, 
torna público aos interessados, no Processo de Licitação na modalidade Tomada 
de Preços n• 03/2015. que tem por objeto a contratação de pessoa jurídica, para 
segurar veículos ofi cia is pertencentes a Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura e Secretaria Municipal de Saüdc, que ficam alteradas as especificações 
do Editai, conforme segue: No item 3 do Edital, fica acrescido o sub1tem 3.4 
com a seguinte redação: 3.4 - Em conformidade com o art. I 6, § 3• do Decreto 
n• 60.459167, com redação dada pelo Decreto 93.87111986, e vedada a 
interveniência de corretores ou intermediános. no ato da contratação e enquanto 
vigorar o ajuste, admitindo-se, todavia, que a entidade segurada eonlrale 
scrv1ços de assistência técmca de empresa administradora de seguros. Fica 
excluldo do Edital o ite m 6.1.7 -Declaração da licitante contendo o nome da 
Seguradora, com endereço e n• do CNPJ (quando a proponente for corretora). 
Em virtude das alterações a data para inscrição no Cadastro de Fornecedores do 
Município de Pato Branco passa a ser alê o d ia 06 de abril de 2015. Em vinude 
das alterações, a data para o recebimento dos envelopes contendo os 
DOCUMENTOS de HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS dar-se-á às 
9h (nove horas) do dia 09 de abril de 2015. Os demais itens do Edital 
permanecem inalterados. Pato Branco, I 7 de .-·--· •· '"'c r ·--·' "·'·-·

promisso n.• 791857120 13/MAPAICAIXA 
O Prefeito Municipal de Paula Freaas. Estado do Parana. de conform1dade com 0 
parecer da Pregoetra e EqUipe de Apoio de Licitações e a consequênc1a 
ad;ud1cação deste Processo Licnacrc nal. HOMOLOGA o resultado em favor de 
SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA -CN PJ OI 837 01 5/0001 -71 
Item 03 -Jtem 04 e Item 06. R$ 38.940,00 
SCHILICKMANN & R01TA LTDA ME CNPJ I8 960 4 16/0001-!7 
Item 02- Item 05, c Item 09 - RS 27.950.00 
CEIFAGRIL COM. PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOU>.S LTDA - CNPJ 
79.210.035/0001 -05 
Item 07 c Item 08- RS 25.060.00 
Vaiortotal ltcltado RS 91.950,00 
Dotação. 
1201 20.606.0016.2.041 4.490.52 00 00.00.00 101011.09 99 (362)Ass1stêncta ao 
Pequeno Produtor Rural 
1201 20.606.0016.2.041 4 .490.52.00 .00.00 .00 300000.0 1.07 {363) Asm tênc1a ao 
Pequeno Produtor Rural 
Paula Freitas, 18 de março de 2015 
Mauro Feliz dos Santos- Prefe1to 

R$ 144,00. 18~771201 5 

I Piraí do Sul 

AVISO DE LICITAÇ ÃO N" 02412015 
PREGÃO W 022/20 15 

0 MUI'flCÍPIO DE PIRAI DO SUL, Estado do Parana, pessoa JUridaca de d1Te1to 
público interno, CNPJ 77 001 329/0001-00. com sede à PraçaAiip10 Dommg ues. 
n• 34. toma público que realizar.\ licitação na modalidade ~. na forma 
PRESENCIAL, ttpo MENOR PRECO GLOBA L. em sua sede. a qua l sera 
processada e julgada em confom1 idade com a Le1 n' 10.520/02 e subs1dian amente 
com as Leis n• 8.666/93 e alterações e Lei Complementar n• 123/06 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de 
exames laboratoriais para o Hospital Municipal Santo Antônio. 
Valor Máximo Tota l· R$ 80.029,50 (oitenta mil vinte e nove reais e 
c inquenta centavos). 
Pata de Abertura· 31 de n1orço de 2015, às 09h00rn. 
lntàrmacõe< Complementares· O edital e den1ais mformações poderão ser solicita
dos pelos interessados na Sccrctarra Mun1cipal deAdmm1stração, na PraçaAiipao 
Domingucs. n• 34. em Pirai do Sul. Estado do Paraná. ou pelo c-matl ,<firalri• 
rttr:ddo~d nr'.''fiV,hr 

Pirai do S ul , 16 de março de 20 15 
VALENTIM ZANEL LO MJLLEO 

Prefe1lo Muntcipal 

R$ 144.00- 1861i/~01S 

I Pontal do Para.ná. 

MUNICiPJO DE PONTAL DO PARANÁ - AVISO DE LIC ITAÇÃO 
NWU:S<;O LHTf.•, TÓRlO r,·· 1127/'lOl :; . PR[G.i.tJ I'RES~:·;("I \L N'. 

cJl ..t/ !1115- Objtto: Contr~1t .1ç~o (.k ~o:tf1 1)1 CSO. csp•.:cto l iz:ld~ p:ur.. J·:>: nct; ml~mo C:1: 
illCdl.;:unen\·JS •:::cnst::ntes d3 Tnb~::l3 d:l C ME.D - C~nrn J-: Reg\'lat iio do 
M-!rcado de Med :ramcnt~s . tx:m ~:::cmo it:~cs ~: dt!!t::b es~c:.C:i..l i ,Uda!- ::nr.J\ie;. d:'l 
MAIOR DESCONTO PERCEN:VAL p•ra :r\cr.d 1 ,n~n\• • ti-: la nll l ~<" e m 
vulncrab tlidadc soc:i!l e/ou dcm~ndas ;ud tclt~ i s qu~.: ""'~c~lt.~m d.; rncdac;;:.Jn•::ntos 
nfio padroru:r.ados no m~.m.ciplCI de Pontal d.J Pann;'t Abertura: o,, ·.~õ! a;~rt: t.:.:t 

2fl 15, ãs OQ:JOI:rs. no depanamento de licnações Sttuado a Rodov1a PR 407, Km 
I9- Balneário Praia de Lesle- Pontal do Paraná. Critério de Julgarntnto 
I>I J:.NOR I'HEÇO GL O BAL t\ü ior Desnon!o l'cre<r.t u>li Edital Estara a 
disposição dos interessados no Departamento de Licitações e Contratos, no 
horario das 08h00 as I ihOO e das 13h30 às 16h00 ou gratuitamente no sito: 
www.nontaldnnarana.nr.pov.hr. Ponta l do Paraná. l ~ d.: r ro<;~~~ ~ de :!t~IS 

R$ SS,OO • 18SG5/2015 

PROCESSO LlClTATORI0 .. 008120lS 
PREGÃO PRESENCIAL .. 00412015 

AVISO DE LICITAÇÃO Ob;e!o. Aquisição de c ombustivel - Etano!. fil!ro c com· 
bustivel, filtro de ar, filtro de óleo c óleo para motor scm tssintcttco I Sw40, ve iculo 
Chevrolel prisma lt i .4 Sv Tipo: Menor preç o po; lote Data de abertura. 3 I/03/20 I S 
as I O horas Loca! Sede da Càmara Municipal de Pontal do Paraná, sito a Aven1da 
Beira Mar, s/n" Balneário de Pontal do Sul, Pontal do Paranã-Paraná Edrtal estara 
disponivel na Câmara Municipal de Pontal do Paraná. \'-.'\V"\h ·;~ ; -=-t~:r~l pu:~w l pr f '>"" \ir 
Pontal do paraná, !8 de Mnrço de 20 15 

R$ 72,00- 19088120 15 

Bim - Presidente da Comissão Permanente de Li< DOCUMENTO CERTIFICADO 

I Pa.uln. Freitas 
CÓDIGO LOCALIZADOR: 

161681815 
l)f~Jman!o ~:nllldfJ e:n tS/031201510:59:19 

ro 

vis<> dt Licita~iiQ 
Diário Oficial Corn. lnd. e ~erviços sencioi n.• 1212015-PMPn 

PREFEITURADOMUNICIPIODEPAULAFf N° 9414119/03/20151 PAG. 18 
EXTRATO DO :.rERMO DE HOMOLOGAÇÃC p,,. ve.-ili<.r 8 .•ulentiokJ..Oo cie.,t;; pér;!n•. b•.,l• in rto Barreiro. Estado do Paraná, através de seu 
REF: LICITAÇAO N.• 095/2014- PREGÃO PF (;~dl<'q l.cc•ff>.arJcr/;n $tfe"do DIC"i!:. osto nas Leis Federa is 8666/93. 10.520/02, com 
OBJETO: Aquis ição de Máquinas c Equipamentvo ~&••v•uo- , •v&~~·)!:;!','}!.lSO.O 1Cii1 .pr.gcN.~J . 05105 e ~504 de 05/08105,.torna públ ico que fará 
Projetos de Desenvolvimento c fomento do Setor Agropecuário _Termo de Com- realizar-se as 09·00 horas do dta O 1/04120 b , na sede da Prefe1tura Munac1p3l s1tuada 
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PROCESSO LICITATORIO No 023/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 013/2015 
ABERTURA: 02/ABRIL/2015 HORÁRIO: 14:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna 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, n° 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 detem-tina 
a Lei D0 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-DOOBJETO 
1.1 - O presente Edital de Pregão tem por objetivo a Contratação de Empresa para 

destinação final de Resíduos Urbanos, da seguinte forma: 

LOTE 01: ÚNICO 
ÍTEM QUANTIDADE DESCRI CÃO 

01 40 Toneladas I Contratação de Empresa (especializada na área) para transbordo, 
Mês Transporte, e Destinação Final de Resíduos Urbanos no Município 

de Nova Cantu, Paraná. 

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

2- CONDIÇÕS 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 licitação empresas em consórcio ou que tenham 
sido declaradas inidôneas por qualquer pessoas jurídica de direito público. 

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

3-HABILITAÇÃO 
3.1- O envelope de HABILITAÇÂO, deverá conter a seguinte documentação: 

a) as Certidões: 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS; 
-CND, DÉBITOS, TRffiUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAJS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS; 
-CERTIDÃO REGULARIDADE COM FGTS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS. 
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b) Autorização para representar a proponente na licitação (Credencial) datada e assinada 
pelo 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 representação, e exibição 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 
declarada inidônea, para licitar e contratar por outra qualquer pessoa jurídica de Direito Público 
(Modelo ANEXO ll); 

d) Declaração de entrega (Modelo ANEXO III); 

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) 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 Federal8666/93 (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 licitação; 

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 - Habilitação 
PREGÃON°.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

4 -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 oficio contendo o carimbo do CNPJIMF da empresa, em linguagem clara, sem rasuras, 
emendas ou entrelinhas, com identificação do número, assinada pelo seu representante tegat, 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 ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 
abertura da proposta Comercial 

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

4.3- O licitante poderá oferecer esclarecimentos à Comissão Permanente 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 tais 
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. Quajsquer 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 sessão pública, a Comissão de 
Licitação receberá os envelopes 01 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. 01 , e decidir quanto a habilitação ou inabiljtação das 
proponentes. 

5.3 - A abertura do Envelope n. 02 - Proposta de Preços, observará o seguinte 
procedimento: 
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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 abe1tura dos envelopes n. 01 e 02, a Comissão de Licitação procederá a 
análise e julgamento das mesmas, e a divulgação do resultado. 

5.3.3 - A Comissão de Licitação é facultado solicitar das proponentes esclarecimentos com 
relação 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, 
resolvidas 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, global, 

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

6.2 -· Em caso de EMPATE entre proponentes, após a aplicação do critério de julgamento, 
a Comissão adotará o previsto no Artigo 45, parágrafo 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 
seleção. 

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 classificada de confirmar sua proposta, o 
Contratante, poderá adjudicar o objeto a segunda melhor classificada, e assim sucessivamente, nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado (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. 

b) Sendo vencedora da licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e 
completa execução dos serviços e/ou fornecimento do objeto em todas as suas fases. 

I ...-
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c) Considerou que os elementos desta licitação, lhe permitiram a elaboração de uma 
proposta totalmente satisfatória. 

7 - LOCAL PARA ENTREGA DO OBJETO E OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e 
CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO: 

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

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

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 aceitação por funcionário designado 

pela Contratante e apresentação da fatura/NF. 

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

Município de Nova Cantu, Estado do Paraná: 

Dota ão 
0603.15452.0323-2026-33 .90.398203 Secretaria Munici al de Infra-Estrutura 

10-DOVALOR 
10.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-84.000)00 (Oitenta e 

Quatro Mil 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 até que seja promovida a 
reabilitação, 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 CONVOCATÓRIO: 
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12.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento dos envelopes, 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 Comissão de Licitação, e 
deverá conter a qualificação do impugnante, a matéria impugnada, os fundamentos da impugnação 
e o pedido. 

12.5 - A petição apresentada fora do prazo, e/ou sem um dos 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 1 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 ou anulará esta 

licitação nos termos do art. 49 (quarenta e nove) da Lei 8.666/93, no seu 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 qualquer 
interposição por parte dos participantes. 
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- Somente terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos -e· propostas, 
interpelar, assinar ata, apresentar recursos, os representantes credenciados das empresas 
proponentes e membros da Comissão de Licitação. 

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 21/06/93 e suas alterações. 

14.7 - Ocorrendo a hipótese prevista no sub-item amerior 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 
aceitar, 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 Canto -PARANÁ, na Rua Bahia N° 85, ou 
ainda pelo fone /fax 44-35271281 I 35271363- e-mail- prnncantu@ig.com.br. 

ASS. COMPRAS E LICITAÇÕES 

NOVA CA~U- PARANÁ, 16 de Março de 2015. 

PRE~ID~liE DA COMISSÃO C.P.L. 



~ 
Prefeitura Municipal de Nova Cantb 

Rua Bahia n° 85 -Centro ··· Nova Cantu ··· PR. ··· CEP: 87330-000 Q1. 
CNPJ N.• 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281 - Ft1ne Fax (044} 3527-1363 L Íí.'-

========================E=.:.=rn=a=ii=:Q=n=,1=~=~ª=~-=t~=.@=J=.~=~t!=D=!ÊL=iL_=Ç9= .. 0=}=0=U=JL=~=I~=Çi=~D=J!=m=~=ill=S=J~=I!~=.~=ffi=· ===========~~ 
(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Canto 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 023/2015 
REF.: Edital de Tomada de Preços no 003/2015 - PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 
----------------- -- portador (a) da Cédula de identidade 
sob n°. _____________ e CPF/ MF 0°. , a 
participar do procedimento licitatório sob o modalidade 

instaurado por este Depa11amento de 
Compras. 

Na qualidade de representante legal da 
empresa outorga
se ao acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição 
de recurso. 

Em ___ de ________ de200 . 
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(MODELO ANEXO li) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 023/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 003/2015 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licítatório, sob a modalidade -Tomada de Preços n° 003/2015, 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. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 

~ 



~ 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

Rua Bahia n° 85 -Centro -- Nova Cantu -- PR. ··• CEP: 87330-000 &"" ') 
CNPJ N.• 77.645.39410001 -03- Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 

E··mail: QDJ.Q_Çª-.!IJ~J.@lt"..LQJEDilÜi&o:t ou l!ITU)fi~.D.t!~.@lq_&Q!Y.LQJ: - -::.:._...,.- ---<(;;;/ 

(MODELO ANEXO IID 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 023/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 003/2015 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços n° 003/2015 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 
Rua Bahia n° 85 - Centro -- Nova Cantu - PR. ··· CEP: 87330-000 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

E .. rnail : Q.mJJ_ç,?ntq@ttQJ!m!lLç9lL1 ou J?.ffi!lÇiàt!!l~.@lqs&!!L~J: 

(MODELO ANEXO IY) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 023/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 003/2015 

DECLARAÇÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - Tornada de Preços n° 003/2015 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 legal 

) 



~ 
Prefeitura Municipal de Nova Carrtu 

Rua Bahia n° 85 ~Centro-· Nova Cantu ·- PR. -· CEP: 87330-000 Oj_ 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- F une (044) 3527·1281- Fone Fax (044) 3527-1363 C; 

E··mail: 12.810-º.!W.!~.@t!QJl:ru;illJ~?.m ou JL.rm:li;9.D.thJ.@.i.fL9;!t!LQI !Jj/-~ 

(MODELO ANEXO Y1 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 023/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 003/2015 

DECLARAÇÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - Tomada de Preços n° 003/2015 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 



"\\) B.A 114 ú 
'v' ~ 

Prefeitura Municipal de Nova CaliÍtJ~ 
Rua Bahia n° 85 - Centro ·- Nova Cantu ··· PR. ··· CEP: 87330-000 & 

CNPJ N." 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527·1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

E-mail: n.mo_ç'ªDl!!@"ltl.crtm•~i!-cQJJ.l ou prnnçanttJ(q~LCLÇQ!TI.bJ: 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 023/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 003/2015 

Objeto: Contratação de Empresa, especializada na área, para transbordo, transporte e 
destinação final de resíduos urbanos. 

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

Nova Cantu, Paraná, ____ ......::d:.:::e _______ de 2.015. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 



PREFEITURA !vlUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

CNP J 77.845.394/0001-03 
PROCESSO LICITA TÓRIO no 023/2015 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Contratação de Empresa, especializada na área, oara transbordo, transporte 
e destinacão fmal de resíduos urbanos. 

VALOR ESTIMADO- R$-100.000,00 (Cem Mil Reais); 

PARA: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I 
DOTA ÃO OR AMENTÁRIA: 

PARA: 

DIVISÃO DE TESOURARIA- PROGRAMA_çÃO FINANCEIRA: 

I~ L. . : ___ -_ L~.~ ~.._~ 

I f o 

A)J'ORIZADO NAO AUTORIZADO_l 

Visto: j ~A DATA: Jr. I () .:t 12o ~~ 
\~ 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

Inexigível Dispensado Concorrência Convite 

J9· 

Visto: 1 o~ l k 

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


