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PORTARIA N° 5767/2014 	imip 	1 000000  
Designa Comissao Permanente de Abertura e Julgamento de 

Licitacoes. 

LINDAMIR MARIA DE LARA pENARDIN, Prefeita Municipal de 

Capanema, Estado do Parana, no use de suas atribuicties legais 

RESOLVE 

Designar as pessoas abaixo r4lacionadas sob a presidencia da 
primeira, para constituirem a COMISSAO PERMANENTE DE ABERTURA E 
JULGAMENTO DE LICITAQOES realizadas pero Departamento de Compras, da 
Prefeitura Municipal de Capanema, de 08 de janOiro a 31 de Dezembro do ano de 
2014: 

• Luciano Dorochowicz 
• Mariluci Candioto Salvadori 
• Clair José Walter 
• Heliel Pedro Engel 
• Edina Luciano Escher Sott 

Gabinete da Prefeita Municipal de Capanema, Estado do Parana, aos 
08 dias do mes de janeiro de 2014. 

son se :orowski 
Secre rio d Administracao 
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LIMPEZA E CONSERVAQA0 PEMA LTDA. 
Estrada Principal S/N, Linha Sao Roque 
CNPJ: 03.040.285/0001-82 
Dois Vizinhos — PR 
	

1H; o 0 
Telefone: (46) 3536-2829 

Dois Vizinhos- Pr, 13 de maio de 2014. 

DE: 	LIMPEZA E CONSERVAQA0 PEMA LTDA. 
PARA: 	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANA . 

REFERENTE A: 

PROPOSTA TECNICA/COIVIERCIAL PARA EXECKAO DE SERVicOS DE 
COLETA E DESTINA00 FINAL DE RESiDUOS SOLIDOS CALSSE I E II 
ORIUNDOS DA CAIVIPANHA DA DENGUE PRODUZIDO NO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA. 	

02 040 

1- Objetivo 
	 0_Q 

Apresentar proposta cornerdial para o transporte e destinagao final dos residuos classe ; e 
onundos da campanha da dengue PR. 

2- Proposta 

Para execucao dos trabalhos ternos a seguinte proposta comercial 
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78.000 00 

SOLIDOS CLASSE I E II ORIUNDOS DA FOR 12 MESES 
CAMPANHA DA DENGUE. 
L. 1 

LINIPEZA E'156,00 PEMA LTDA 
Gilmer Perin 

Gerente 
(046) 3536-2829 

lirnoezapema@hotmail corn 
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TIFLANISPOIRTIES DE LIXO LTDA. 

Lixo Industrial, Urbano Hospitalar 

PROPOSTA COMERCIAL 	

0C3 

Nova Esperanca do Sudoeste — PR em 20 de MAIO de 2014. 

Ao 
MUNICIPIO DECAPANEMA — PARANA 

Prezados Senhores, 

Apresentamos e submetemos a apreciacao de V. S' nossa proposta comercial, 
para o objeto informado pelo Municipio de Capanema, Estado do Parana. sendo: 
CONTRATA00 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE 
SERV14'OS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINAcA0 FINAL RESIDUO 
CLASSE I E II EM ATERRO DE PROPRIEDADE DA PROPONENTE 
DEVIDAMENTE LICENCIADO . 

0 preco proposto para execucao dos servicos é de R$ 77.500.00 POR ANO. 

0 prazo de validade da proposta comercial é de 12 (doze) meses, contados da data 
de sua assinatura. 

Atenciosamente, 

SABIA ECOLOGIC 	NSPORT DE LIXO LTDA 
ANDREI ST NG — DPTO COMERCIAL 

www.sabiaecologico.com.br  - sabiaecologico@hotmail.com  - CNPJ 07.151.208/0001-50 
Aterro: Loc. Sao Luiz, S/n - Zona Rural - 85635-000-NOVA ESPERAKA DO SUDOESTE 	 PR. 
SAC: Av. lguagu, 615 - FOXIE2 	333464 BB - 85635-000 - NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE - PR. 
ESCRITORIO: CHAPECO - SC - FOMIE Q6B)) 3322-8007 - sabiaecologico.chapeco@hotmail.com  
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DE RESIDUOS LTDA. 
GERLNCIAMENTO 	 

PROPOSTA/ORQAMENTO 

PARA: MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR  

pi 

OBJETO APRESENTADO PELO MUNICIPIO: CONTRATA00 DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECKAO DE SERVIcOS DE COLETA TRANSPORTE E 
DESTINAcAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS CALSSE I E II PRODUZIDO NO 
MUNICIPIO E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CAPANEMA. 

VALOR: R$ 80.000.00 PARA 12 MESES 

VALIDADE DA PROPOSTA: 12 (DOZE) MESES. 

UMUARAMA - PR 16 MAIO DE 2014 

(11,4 

GEREN 
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DE RESIDUOS 
CNPJ: 11.052.582/0001-50 



Winicipio de Capanema 
Solicitacao 86/2014 11 0 0 5 
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42786-1 GEANCARLO DENARDIN 
	

170/2014 

Local 
Cocitgo 	Notre 

87 	Vigilance em Saude 

brgao 	  
None 

09 	Secretaria de Saude 

 

Pagamento 	  
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Entrega 
Local 

    

  

,roz 

12 Meses 

 

CONFORME SOLICITACOES 

  

Descricao 

CONTRATAcAO DE EMPRESA ESPEC1ALLZADA PARA EXECUCAO DE SERVIcOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAcA0 

FINAL EM ATERRO PROPRIO DA LICITANTE, DOS RESIDUOS DE LIXO CLASSE I E II PRODUZIDOS NO MUNICIPIO DE 
'P.NEMA - PR, ORIUNDOS DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE 

001 Lote 001 

Codigo Nome 	 Unidade 	Quantidade 	Unitario 	 Valor 

038994 EXECUCAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM 	 MES 	 12,00 	6 542 00 	78 504 00 

ATERRO PROPRIO DA LICITANTE DOS RESIDUOS DE LIXO CLASSE I E II PRODUZIDOS 

NO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, ORIUNDOS DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE 

	

TOTAL 	78.504,00 

TOTAL GERAL 	78.504,00 

GEANCARLO DENARDIN 
Secr. Muncipal de Saude 

Ernaido per GABR IF L CIPRIANI na versa° 5507 x 
	 09106O111414151' 

IP I,• 

06/06/2014 
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Prefeitura NunicipaC de 
Capanema 

Convite: 027 CAPANEMA, 13/06/2014 

PROTOCOLO NUMERO: 027 

DE: GEANCARLO DENARDIN — SECRETARIO DE SAUDE 
PARA: LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN - PREFEITA MUNICIPAL 

Senhora LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 

Pelo presente solicitamos a Vossa Senhoria a competente Autorizacao para 
CONTRATA0,0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVI(TOS DE 
COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO PROPRIO DA LICITANTE, 
DOS RESIDUOS DE LIXO CLASSE I E II PRODUZIDOS NO MUNICIPIO DE CAPANEMA -
PR, ORIUNDOS DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE. 

Esta Licitacao se faz necessario devido a necessidade DA EXECUCAO DE 
SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO PROPRIO DA 
LICITANTE, DOS RESIDUOS DE LIXO CLASSE 1 E Ii PRODUZIDOS NO MUNI ("iP10 DE 
CAPANEMA - PR, ORIUNDOS DA CAMPANHA CONTRA A DENUU E 

0 Custo Maximo global importa em R$ 78.504,00 (Setenta e 0 ito Mil, Quinhentos 
e Quatro Reais). 

Cord a I then t 

AR 	A 
SEC tETARIO DE SA UDE 

Av Pedro Vinato Panyot de Souza, 1080 — Centro - 85760-000 
Fone 46-3552-1321 — Fax 46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Lin mir Maria d6 Lama Dena 
refeita Municipal 

Trefeitura MunicipaC cCe 
Capanema 

Convite: 027 
	

CAPANEMA, 13/06/2014. 

PROTOCOLO NUMERO: 027 

DE: PREFEITA MUNICIPAL 

PARA: DEPTO. DE CONTABILIDADE 
DEPTO. JURfDICO 
COMISSAO LICITAcA0 

Preliminarmente a autorizacao solicitada mediante oficio numero 
027 o presente processo devera tramitar pelos setores competentes Com vistas: 

1-  a indicacao de recursos de ordeal orcamentaria pain fazer frente a despesa; 

2 - a elaboracao de parecer sobre a necessidade de procedimento licitatorio, indicando a 
modalidade e o tipo de licitacao a serem adotados no certame: 

3- A elaboracilo da minuta do instrumento convocatario da licitacao e da ininuta do contra(); 

4- ao exame e aprovaca- o das minutas indicadas no item 8 acima 

Cordialnien 

Av Pedro Vinato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-060 
Fone 46-3552-1321 - Fax 46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 
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Trefeitura MunicipaC de 
Cayanerna )008 

Convite: 027 
	

CAPANEMA, 13/06/2014 

PROTOCOLO NUMERO: 027 

DE: DEPTO DE CONTABILIDADE 
PARA: PREFEITA MUNICIPAL 

Em atencao ao oficio numero 027 expedido por Vossa Senhoria em, 
13/06/2014 informamos a existencia de previsao de recursos orcamentarios para assegurar 
pagamento das obrigacoes decorrentes das aquisigaa constante do oficio numero supra, sendo 
que o pagamento sera efetuado através da Dotacao Or amentaria; 
DOTACOES 
Exercicio da despesa Conta da despesa Funcional programatica Fonte de recurso 
2014 2010 09.001.10.304.10012-087 303 
2014 2020 09.001.10.304.10012-087 497 

Cordialmente, 

Pedro Vusato Parigot de Souza, 1080 - CenIrc - 85760-000 
Fone 46-3552432? - fax 4 C-3.55., 1122 

CAPANEMA - PR 



Prefeitura MuniciyaC de 
Capanema 	 oi 1(0 

Convite: 027 
	

CAPANEMA, 13/06/2011 

PROTOCOLO NUMERO: 027 

DE: COMISSAO DE LICITACOES 

PARA: DEPARTAMENTO JURIDICO 

Pelo presente encaminhamos a Vossa Senhoria minuta do Edit al de 
Licitacao n° 027, modalidade Convite, para os fins previsto no paragrafo Unico do art. 36 da Lei 
n° 8.666/93. 

Cordialmente, 

AucianiloDorochowiez 
Presidente Cornissno de LH tavio 

Av Pedro Vivato Pangot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone 46-3552-1321 - Fax 46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Prefeitura Municipal de Capanema 
Procuradoria Municipal 

procuradoria@capanema.pr.gov.br  I0 

PARECER JURIDICO N° 76/2014 

CARTA CONVITE N°. 27/2014 

INTERESSADO: Comissao Permanente de Licitacoes 

ASSUNTO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

EXECUO0 DE SERVIcOS DE COLETA, TRANSPORTE E 

DESTINACAO FINAL EM ATERRO PROPRIO DA LICITANTE, 

DOS RESIDUOS DE LIXO CLASSE I E II PRODUZIDOS NO 

MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, ORIUNDOS DA CAMPANHA 

CONTRA A DENGUE. 

1 - CONSULTA: 

A Comissao Permanente de Licitacoes, designada pela portaria 

n°. 5.767/2014, encaminha para analise desta Procuradoria Juridica, 

minuta de edital de carta convite, tipo menor prego, por execucao indireta, 

sob o regime de empreitada por prego unitario, para contratagdo de empresa 

para prestagdo de servigos de coleta, transporte e destinagdo final de 

residuos de lixo, conforme condigOes e especificacOes contidas no edital e 

seus anexos. 

Constam a minuta de edital e seus anexos: Anexo 01 

(Formulario Padronizado de Proposta), Anexo 02 (Declaracao de Idoneidade), 

Anexo 03 (Minuta do Contrato), Anexo 04 (Declaracao de Renuncia), Anexo 

05 (Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte), Anexo 06 

(Declaracao de Regularidade no Ministerio do Trabalho), Anexo 07 (Projeto 

Basico). 

E o relatOrio. 

2 - PARECER: 

Importante asseverar, inicialmente, que esta Procuradoria se 

atem, tao-somente, a questoes relativas a legalidade das minutas, 
ressalvando, portanto, que todo procedimento devera observar a 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — ramal 202 — Fax.46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Prefeitura Municipal de Capanema 
Procuradoria Municipal 

procuradoria@capanema.pr.gov.br  

legislacao apontada no corpo deste parecer, principalmente no tocante 
a prazos e atos essenciais, nao nos competindo nenhuma consideracao 
acerca do merito da presente contratacao e da discricionariedade da 
Administracao Pfiblica ao tracar os parametros dos servicos entendidos 
como necessarios, bem como da forma para a sua execucao. 

2.1 - Da licitacao: do cabimento da modalidade carta convite 

No tocante a escolha da modalidade Carta Convite, os 
fundamentos estao assentados no fato desta modalidade ser mais simples, a 
qual é realizada entre interessados do ramo de que trata o objeto da 
licitagao, escolhidos e convidados em nu..mero minimo de tres pela 
Administragao, conferindo agilidade ao procedimento licitatOrio. 

Conforme a legislagao vigente, por esta modalidade de certame a 
Administragao escolhe entre os possiveis interessados quern quer convidar, 
cadastrados ou nao. A divulgagdo deve ser feita mediante afixagdo de c6pia 
do convite em quadro de avisos do Orgao ou entidade, localizado em lugar de 
ampla divulgagdo, conforme a Lei de Licitagoes. 

Nesse prisma, verifica-se que por ser uma modalidade corn 
exigibilidades simplOrias, ha uma limitagao do quantum disponibilizado para 
realizagao de licitagao por carta convite, em que segundo o art. 23, II, "a", da 
Lei 8.666/93, esse limite é de R$ 80.000,00 para compras e servigos 
diversos. 

Desta maneira, verifica-se que o valor maxim() do objeto do 
presente certame e inferior ao valor permitido pela legislagao (R$ 78.504,00) 
para a modalidade escolhida, estando, portanto, justificada a adogdo da 
carta convite como modalidade desta licitagao. 

Por outro lado, impende-se salientar que no Convite, para que a 
contratagao seja possivel, sao necessarias pelo menos tres propostas validas, 
isto é, que atendam a todas as exigencias do ato convocatOrio. Nao é 
suficiente a obtengdo de tres propostas apenas. 8 preciso que no minimo 
tres empresas estejam aptas a participar da sessao publica e, por 
conseguinte, possam entregar o objeto do certame. Caso isso nao ocorra, a 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — ramal 202 — Fax  
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Prefeitura Municipal de Capanema 
Procuradoria Municipal 

procuradoria@capanema.pr.gov.br  

Administragao deve repetir o convite e convidar mais urn interessado, no 

minimo, enquanto existirem cadastrados nao convidados nas Ultimas 

licitagoes, ressalvadas as hipOteses de limitagao de mercado ou manifesto 

desinteresse dos convidados, circunstancias estas que devem ser justificadas 

no processo de licitagao. 

Nesse sentido sao as deliberagOes do TCU: 

"Ndo se obtendo o nitmero legal minimo de tres propostas aptas 
a selecdo, na licitacdo sob a modalidade convite, impoe-se a 
repetigdo do ato, corn a convocagdo de outros possiveis 
interessados, ressalvadas as hipOteses previstas no paragrafo 
7° do art. 22 da Lei no 8.666/ 1993". 
Si mula 248 

"E exigivel a apresentagdo de, pelo menos, tres propostas 
validas, para a modalidade convite, a menos que exista 
justificativa para possivel limitacdo do mercado ou manifesto 
desinteresse dos convidados". 
Acordeto 437/2009 Plenario (Sumario) 

"Deve ser repetido o convite quando new houver tres propostas 
validas, salvo se limitacoes de mercado ou manifesto 
desinteresse de participantes, devidamente comprovados, 
sugerirem que a repeticdo acarretard custos administrativos 
desnecessarios, atrasos na obtencao do produto desejado ou 
prejuizos ao ente publico". 
Acordei o 292/2008 Plenario (Sumario) 

"A regularidade do convite exige apresentacdo de tres propostas 
validas ou de justificativas para inexistencia desse numero". 
Acordeto 77/2007 Plenario (Surnetrio) 

Portanto, para que todo o procedimento do certame nao seja 

perdido, necessario se faz o convite nao apenas para tres empresas, mas sim 

para tres empresas que apresentem propostas validas e estejam aptas a 

vencer o certame, a fim de que o principio da concorrencia nao seja 

violado.  

 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — ramal 202 — Fax 46-3552-1122 
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Prefeitura Municipal de Capanema 
Procuradoria Municipal 

procuradoria@capanema.pr.gov.br  o 13 

2.2- Do Projeto Basico 

Projeto basic() e o conjunto de elementos necessarios e 
suficientes, corn nivel de precisao adequado, para caracterizar obra ou 
servico ou complexo de obras ou servigos. 

Portanto, toda licitagao de obra ou servico realizada em qualquer 
modalidade de licitagao deve ser precedida da elaboragdo de projeto basic°. 

Nesse diapasao, alem de ser pega imprescindivel para execugao 
de obra ou prestagao de servicos, o projeto basic° é documento que propicia 
a Administragao conhecimento pleno do objeto que se quer licitar, de forma 
detalhada, clara e precisa. Ademais, permite ao licitante ter acesso a 
informagOes e elementos necessarios a boa elaboragao da proposta, 
mediante regras estabelecidas pela Administragao a que estard sujeito. 

Destarte, limitando-se a examinar a presenga do documento 
acima mencionado, verifica-se que o Projeto Basic() elaborado pela Secretaria 
da Sande em comunhao corn o setor de Licitacifies atende aos requisitos 
legais, fornecendo subsidios claros e suficientes para que os licitantes 
elaborem as suas propostas. 

2.3 - Das minutas de edital e do contrato 

A analise das minutas de edital e de contrato sera conduzida 
luz da legislagao aplicavel ao presente caso, qual seja, a Lei 8.666/93, que 
regulamenta o modalidade de licitagao Convite, bem como a Lei 
Complementar Federal n° 123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. 

No tocante a minuta do edital, verifica-se que foram preenchidos 
os requisitos essenciais do art. 40, da Lei 8.666/93. 

Adequada, tambem, a minuta do contrato constante do Anexo 
03, em que detalha o objeto, as suas peculiaridades, bern como preve as 
clausulas essenciais dispostas no art. 55, da Lei 8.666/93. 

 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - ramal 202 - Fax:46-3552-1122 
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Prefeitura Municipal de Capanema 
Procuradoria Municipal 

procuradoria@capanema.pr.gov.br  014 

3 - CONCLUSAO 

Diante do exposto, desde que observada a ressalva no corpo 
deste parecer quanto a necessidade de haver fres propostas validas para 
homologacao do certame, esta Procuradoria se manifesta favoravelmente 
publicacao da minuta de edital em apreco, bem como de seus anexos, ora 
rubricados corn o intuito de iden ificar a documentacao examinada. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — ramal 202— Fax 46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Trefe itura NunicijoaC 
Capanema 1O!5 

AUTORIZAcA0 PARA LICITAcA0 

Convite: 027 	CAPANEMA, 13/06/2014 

PROTOCOLO NUMERO: 027 

DE: PREFEITA MUNICIPAL 
PARA: COMISSAO DE LICITACOES 

Considerando as informacoes e pareceres contidos no presente processo 
AUTORIZO a licitacao sob a modalidade CONVITE, que tem por ohjeto a CONTR.NT (AO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE 
E DESTINACAO FINAL EM ATERRO PROPRIO DA LICITANTE, DOS RESIDUOS DE LIXO 
CLASSE I E II PRODUZIDOS NO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, ORIUNDOS DA 
CAMPANHA CONTRA A DENGUE, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993. 

A Comissao de Licitacao e aquela nomeada pela Portaria N" 5767/2014. 

Encaminhe-se ao Setor/Departamento de Licitacao para as providencias 
necessarias. 

Line amir Maria de ara Denardin 
refeita Municipal 

Av Peck) Vinato Pangot de Souza 7080 - Centro - 85760-000 
Fone 46-3552-1321 - Fax 46-3552-1122 

CAPANEMA PR 
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Trefeitura NunicipaC de 
Cayanema 00016 

AVISO DE LICIT/WA- 0 N° 027 

(Lei n° 8.666/93, art. 21) 

Modalidade de licitag5.o: Convite 

Sintese do objeto: CONTRATAa0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUcA0 DE 
SERVIcOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAcA0 FINAL EM ATERRO PROPRIO DA 
LICITANTE, DOS RESIDUOS DE LIXO CLASSE I E II PRODUZIDOS NO MUNICfPIO DE 
CAPANEMA - PR, ORIUNDOS DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE. 

Sessao de entrega de envelopes: 25/06/2014 ate as 09:00. 

Sess.& de Julgamento: 25/06/2014 as 09:00. 

Local para informagoes e obtencao do instrumento convocaterio e seus anexos: Setor de 

Licitagoes da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR 

AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO 

CAPANEMA - PR 

Presidente Comissao de Licitacdo 

Av Pedro Vinato Pangot de Souza 1060 — Centro — 85760-000 
Fone 46-3552-1321— Fax - 46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Prefeitura NiuniciyaC de 
Capanerna 

7 
EDITAL DE LICITAcA0 N° 027/2014 

MODALIDADE: Convite 

SECRETARIA DE SAUDE 

1- PREAMBULO 

1.1.0 MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, por intermedio da Secretaria de Sande, 

mediante a Comissao de Licitacao, designada pela portaria n°. 5767/2014, do dia 08 de 

janeiro de 2014, torna publico para conhecimento dos interessados que na data, horario e 

local indicados, fora realizar licita4ao na modalidade CARTA CONVITE, do tipo MENOR 

PREcO,na forma de Execugilo Indireta, sob o regime de Empreitada por Prego Unitario 

(mes), de acordo corn as condicoes deste edital e seus anexos, bem como corn o que 

determina a Lei n° 8.666/93, a Lei Complementar no. 123/06 e do Decreto n°. 6.204/07. 

1.2. Da sessao publica do Convite: 

Os envelopes contendo a proposta e a documentagdo deverao ser entregues ate as nove 

horas do dia 25/06/2014, e ser5o abertos no dia 25/06/2014. as nove horas. no ,.:do da  

Comissao Permanente de Licitacoes da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE 

CAPANEMA, situada a AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 CENTRO -

CAPANEMA - PR. 

1.3.0 criterio de julgamento adotado sera o menor preco UNITA.RIO, obsen Ida,- as 

exigencias contidas neste Edital e seas Anexos quanto as especificitcOes do objeto. 

1.4.Integram este convite, indeperldentemente de trinscric.5(,; 

Anexo 01 (Formulario Padronizado de Proposta); 

Anexo 02 (Declaragdo de Idoneidade); 

Anexo 03 (Minuta do Contrato); 

Anexo 04 (Declaragao de Reniincia); 

Anexo 05 (Declaragdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte); 

Anexo 06 (Declaragdo de Regularidade no Ministerio do Trabalho); 

Anexo 07 (Projeto Basico); 

Protocolo de recebimento do Convite. 

2- DO OBJETO 

2.1. 0 objeto da licitacao e a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para 

CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS 

DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINA00 FINAL EM ATERRO PROPRIO DA 

LICITANTE, DOS RESIDUOS DE LIXO CLASSE 1 E 11 PRODUZ1DOS NO 

MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, ORIUNDOS DA CAMPANHA CONTRA A 

DENGUE, conforme condicoes e especificagOes fixadas neste edital e seus anexos. 
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2.2. Considera-se um mes de prestagdo de servicocomo unidade para o presente certame. 

2.1. DAS CONDICOES GERAIS 

2.1.1.0 inicio dos servicos devera ser imediato apos a assinatura do contrato. 

2.1.2 .A empresa vencedora ficara obrigada refazer, a suas expensas, os servicos que 

vierem a ser recusados, sendo que o ato do recebimento nao importard sua aceitacao. 

2.1.3. Independentemente da aceitacao, o adjudicatario garantira a qualidade dos 

servicos por 12 (doze) meses, obrigando-se a refazer aquele for inadequado. 

2.1.4. Os servicos deverdo ser prestados durante 12 (doze) meses. 

3- DA DESPESA E DOS RECURSOS ORQAMENTARIOS 

3.1- A despesa com a contratagao do servico, estimada em R$ 78.504,00 (Setenta e Oito 

Mil, Quinhentos e Quatro Reais), conforme media dos orcamentos obtidos no processo 

administrativo que subsidiou o presente edital, correra a conta da seguinte Dotacao 

Orcamentaria: 
DOTACOES 
Exercicio da 
despesa 

Conta da 
despesa 

Funcional prograrnatica Fonte de recurso 

2014 2010 09.001.10.304.10012-087 303 
2014 2020 09.001.10.304.10012-087 497 

4- DA IMPUGNAcA0 E PEDIDO DE INFORM_ACOES SOBRE 0 EDITAL 

4.1- 0 edital podera ser impugnado: 

Por qualquer pessoa em ate 05 (cinco) dins nteis antes da data fixada part 

abertura da sessao pnblica; 

4.1.2- Por qualquer licitante em ate 02 (dois) nteis antes da data fixada para abertura da 

sessao pnblica. 

4.2- Acolhida a impugnagao contra o ato convocatorio, sera definida e publicada nova 

data para realizacdo do certame. 

4.3-  Ate a data marcada para abertura da sessao publica, qualquer interessado podera 

solicitar a Administracao elementos, informacOes e esclarecimentos relativos a licitacao e 

as condicoes para atendimento das obrigacoes necessarias au cumprimento de seu Ajere. 

4.4-  As impugnacOes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no 

certame. 

4.5- As respostas as impugnacnes e os esclarecimentos prestados pela Comissito de 

Licitacao deverao ser autuados no processo licitatorio e estar disponiveis para consulta 

por qualquer interessado. 

4.6- Qualquer impugnacao ao presente edital devera ser protocolizada junto ao Protocolo 

da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, enderecada a DivIsdo de  

LicitacOes do Municipio, considerando-se o prazo fatal para a tempestivtdade do 

impugnacao a data de recebimento da correspondencia, a qual devera respeitar os 'tens 
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4.1.1 e 4.1.2, deste edital. 

5- DA PARTICIPAcA0 NA LICITACAO 

5.1- Poderao participar desta licitacao os interessados do ramie pertinente au seu objeto, 

escolhidos e convidados pelo Municipio de Capanema, bem como os demais interessados 

cadastrados no banco de dados do Municipio de Capanema-PR na correspondente 

especialidade que manifestarem seu interesse corn antecedencia de ate 24 (vinte e 

quatro) horas do horario marcado para apresentacac das propostas. 

5.2- 0 cadastramento no banco de dados Municipal sera realizado por mei() da divisao de 

LicitacOes do Municipio. 

5.3-  Na- o poderdo participar desta licitacdo: 

5.3.1- Empresas cujo objeto social nao seja pertinente e compativel corn o objeto da 

licitacao. 

5.3.2- Empresas ou sociedades estrangeiras que nao funcionem no pais; 

5.3.3-Empresas impedidas de licitar ou contratar corn a Uniao (art. 	da Lei n° 

10.520/2002 e art. 28 do Decreto n° 5.450/2005) ou suspensas ternporariamente de 

participar de licitacdo ou impedidas de contratar corn a Administracdo Publica (Art. 87, 

III, da Lei n° 8.666/93); 

5.3.4- Empresas proibidas de contratar cora o Poder Public°, no, termos ,to art. 

da Lei n° 9.605/98; 

5.3.5-Empresas declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administracao 

Publica, enquanto perdurarem os motivos da punicao ou ate que seja promovida a 

reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade; 

5.3.6-Empresas em processo falimentar, em processo concordatario, em recuperacao 

judicial ou extrajudicial; 

5.3.7-Empresas de que sejam proprietarios, controladores ou diretores Deputados ou 

Senadores (cfr. art. 54, II do Constituicdo); 

5.3.8-Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico nos termos do art. 12 da Lei 

n° 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa); 

5.3.9-Quaisquer interessados enquadrados nas vedacoes previstas no artigo 9° da Lei n° 

8.666/93. 

5.4-  0 descumprimento de qualquer condicdo de participacdo acarretara a inabilitacTio do 

licitante. 

6- DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE E EQUIPARADOS 

6.1- 0 enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-

se-a nas condicoes do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, 

instituido pela Lei Complernentar n° 123/06. 
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6.1.1-  A sociedade cooperativa corn receita bruta igual ou inferior a R$ 3.600.000.00, em 

conformidade coin as disposicoes do art. 34 da Lei n" 11.488/07 e do art. 3". § 40, VI da Lei 

Complementar n° 123/ recebera o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar 

n° 123/06 as ME/EPP. 

6.1.2-  A pessoa fisica ou o empresario individual enquadrados no, limit es deflindo- 

art. 3° da Lei Complementar n° 123/06 recebera o mesmo tratamento concedido pela Lei 

Complementar n° 123/06, as ME/EPP. 

6.2-  A fruicao dos beneficios licitatorios determinados pela Lei Complemental. n° 

123/2006 independe da habilitacao da microempresa, empresa de pequeno porte ou 

equiparado para a obtencao do regime tributario simplificado. 

6.3-  Os licitantes que se enquadrarem nas situacoes previstas no art. 30  da Lei 

Complementar n° 123/06, e nao possuirem quaisquer dos impedimentos do § 4° do artigo 

citado, devetho apresentar declaracao, sob as penas da lei, de que cumprem us requtsitos 

legais para a qualificacao como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, 

estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da 

referida Lei Complementar (Art. 11 do Decreto no 6.204/07). 

6.4-  A declaracao acima exigida devera ser entregue juntamente corn a document aciio de 

habilitacao. 

7-  DO CREDENCIAMENTO 

7.1-  Previamente a abertura da sessao de habilitacao e julgamento, o representante do 

licitante devera apresentar-se a Comissao de Licitacao para efetuar seu credenciamento 

como participante desta Licitacdo, munido da sua carteira de identidade ou documento 

equivalente, e do documento que the de poderes para manifestar-se durante a sessao. 

7.2-  Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos terms 

do estatuto ou contrato social, do instrumento publico de procuracdo, ou particular cam 

firma reconhecida, ou documento equivalente. 

7.3-  0 estatuto, o contrato social ou o registro coin° einpre-:a1.10 individual 'It' 

ostentar a competencia do representante do licitante para representa-lo perante 

terceiros. 

7.4-  0 instrumento de procuracao public°, ou particular corn firma reconhecida, deve 

ostentar os necessarios poderes para formulacao de propostas e para a pratica de todos 

os demais atos inerentes ao certame, devendo vrr acompanhado dos documentos de 

constituicao da empresa ou do registro como empresdrio individual. 

7.5-  Cada credenciado podera representar apenas um licitante. 

7.6-  Cada licitante podera credenciar apenas urn representante. 

7.7-  A nao apresentacdo ou incorregao de quaisquer dos documentos de credenciamento 

nao impedird a participagao do licitante no presente certame, porem impedira o seu 

representante de se manifestar durante a sessao. 
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8- DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAcA0 DE HABILITAcA0 E DE PROPOSTA 

8.1- Os documentos relativos a habilitacao e a proposta de precos deverao ser entregues 

separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados no 

anverso com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais. ern 

caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N° 01 — DOCUMENTOS DE HABILITACAO 

A COMISSAO DE LICITACAO 

CONVITE N° 027/2014 ABERTURA DIA 25/06/2014 as nove horas 

(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE) 

CNPJ N° XXXX 

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREcOS 

A COM1SSA0 DE LIC1TACA0 

CONVITE N° 027/2014 ABERTURA DIA 25/06/2014 as nove horas 

(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE) 

CNPJ N° XXXX 

8.2.-  0 envelope 01 devera conter todos os documentos a seguir relacionados. o (laid 

devera ser apresentado devidamente lacrado e inviolado, em 01(uma) via cada urn, sendo 

que as folhas deverao, preferencialmente, ser do tiimanho 	os documentos ileveHrio 

estar rubricados por element() credenciado da proponente, no caso de copias, estas 

deverao estar devidamente autenticadas por tabelido, ou por servidor membro da 

comissao permanente de licitacdo. 

8.2.1. RELATIVA A HABILITAcA0 JURIDICA: 

a. No caso de empresario individual: inscricao no Registro PUblico de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 

b. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de resporisiiMlidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatorio de seus administradores; 

b.1. Os documentos deverAo estar acompanhados de todas as alteracoes ou da 

consolidacao respectiva. 

c. No caso de sociedade simples: inscrigao do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos seus 

administradores. 

d. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidao expedida pela 

Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que 

comprove a condicao de microempresa ou empresa de pequeno porte: 
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e. No caso de cooperativa: 

e.1. A ata de fundagao e o estatuto social em vigor, corn a ata da assemblera que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil dos 

Pessoas Juridicas da respectiva sede; 

e.2. 0 registro de que trata o art. 107 do Lei n° 5.764, de 1971; 

e.3. 0 regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, corn ata da assembleia 

que Os aprovou: 

e.4. Os editais de convocacao das tres Ultrmas asseinbleias gerais extraordinarlas: 

e.5. A ata da sessao em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o 

objeto da licitacao; 

f. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: 

decreto de autorizacao; 

g. Para qualquer tipo de empresa; Certidao simplificado de registro do conitTcto -

Junta Comercial, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao anterior a 90 (noventa) 

dias da data prevista para apresentacao dos envelopes, salvo o previsto na alinea "C" 

deste subitem; 

8.2.2. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL: 

a) Prova de Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNN, corn 

data de emissao nao superior a 60(sessenta) dias; 

b) Prova de regularidade referente aos Debitos Prevideneiarios 	(INSS - 

Institut° Nacional da Seguridade Social); 

c) Prova de regularidade referente a 0 Fund° de Garanl ia poi TenTo 	--ervica  

(FGTS), demonstrandu a situacao regular, expedido pela Caixa Econornica Federal; 

d) Prova de regularidade para corn a Fazenda Federal (Certidao Conjunta 

Negativa da Divida Ativa da Uniao e Receita Federal); 

d.1) A aceitacao de Certidao Conjunta Negativa de Debit-os Relativos a Tributos 

Federais e a Divida Ativa da Uniao este condicionada a verificacao da correspondente 

autenticidade nos seguintes enderecos eletronicos:www.receita.fazenda.gov.bre 

www.pgfn.fazenda.gov.br. 

e) Prova de regularidade para coma Receita Estadual, da unalade de fe I .rit.,.ao 

da sede da licitante; 

f) Prova de regularidade para corn a Fazenda Municipal, (Certidao Negativa de 

Tributos Municipais, emitida pela prefeitura da sede do licitante); 

8.2.3. RELATIVA A REGULARIDADE ECONOMICA FINANCEIRA: 

a) Certidao negativa de falencia ou recuperacao judicial, ou liquidacao judicial, ou 

de execucao patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, 

ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto no propria certadao, ow na 
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omissao desta, expedida a menus de 90 (noventa) dias contaclos da data do -1 

apresentacao; 

b) Certidao negativa de titulos de protesto da empresa com validade de 30 dias. 

8.2.4. RELATIVA A REGULARIDADE TRABALHISTA: 

a) Certiddo Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), de acordo corn a Lei 

12.440/11(validade 180 dias contados da data de sua emissao). 

8.2.5 — RELATIVA A QUALIFICAcA0 TECNICA: 

@Comprovacao de possuir o proponente, na data prevista para entrega da 

proposta, profissional de nivel superior devidamente reconhecido pelo CREA, que 

desempenhe a funcao de responsavel tecnico; 

( b) Indicacao do nome completo, namer° do carteira de identidade (R(l), sumer.) do 

CPF e niimero do registro no CREA do profissional tecnico da empresa proponent( 

'c) Declaracao de que o proponente possui no minim° 02 (dois) veiculos 

apropriados para a coleta do lixo: 

Matricula atualizada da area destinada ao deposit() de lixo em nonce da 

proponente. 

Licenca Ambiental do IAP (Institute Ambiental do Parana) para operacilo do 

Aterro Sanitario. 

Sf)Licenca de transporte emitida pelo lAP (Institute Ambiental do Parana) 

S m ul a ou licenca de out orizacao do Municipio cede do proponente que .(utorif 

a trazer residuos oriundos de outros Municipios. 

@Programa de prevencao de riscos ambientais PPR \. 

i)Laudo tecnico de condicOes ambientais de trabalho — LTCAT. 

cj)Programa de controle medico de sande ocupacional — PCMSO. 

\k Licenca do IBAMA. 

Quando os residuos forem transportados para fora do Estado do ParanA, a 

proponente devera apresentar declaracao expresso do orgao amhiental compete nt«io 

Estado receptor, no qual conste sobre a aceitacAo do recebimento dos resisloos do 

licitante, conforme artigo 3° inciso II, da Lei do Estado do Parana n'. 12.493/1999, de 

22/01/99. 

%112) No caso dos residuos serem transportados para o Estado de Santa Catarina, a 

proponente devera apresentar a cada coleta dos residuos o comprovante de pagamento 

da destinacao final, conforme item "9" do Anexo anico da Lei Estadual (Santa Catarina) 

n°. 14.262/2007, de 21 de dezembro de 2007. 

8.3. DOCUMENTAcA0 COMPLEMENTAR (DECLARAOES): 

a) Declaracao idoneidade, conforme modelo constante no Anexo 02 deste Eclital. 
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b) Declaracao de que nao emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos 

noturnos e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo no condicAo de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme disposto no artigo 7", inciso XXXIII, da 

Constituicao Federal. (conforme modelo no Anexo 06 deste Edital — Regularidade corn o 

Ministerio do Trabalho). 

c) Documentos facultativos: 

c.1) Declaragao de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte 

(A empresa interessada no exercicio dos direitos dispostos da Lei Comp1( menuo 

n° 123/2006, de 14/12/2006, devera apresentar juntamente com a documentacilo de 

habilita0o, no envelope "A", a DeclaracCio de Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, corn firma reconhecida (anexo 05)). 

c.2)Termo de RemIncia 

(A empresa interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra decisao a 

Comissao da Licitacao quanto a habilitacdo, devera apresentar o respectivo documento 

nos exatos termos do anexo 04, o qual devera ser entregue juntamente corn a 

documentacao de habilitacao). 

8.4. Os DOCUMENTOS DE HABILITACAO (envelope n° 01) poderdo ,er apresutad( 

em original, ou por qualquer processo de copia desde que autenticada por cartorio 

competente, ou cOpia simples que podera ser autenticada pelos membros da Comissao 

Permanente de Licitacao ou Funcionario do Setor de Licitacoes, no decorrer da sessao 

desde que o original esteja na posse do representante credenciado, ou ainda por mei() de 

publicacao em orgao da imprensa Oficial, e inclusive expedidos via Internet. 

8.5- As certidoes de comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes 

deverao ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo orgao 

expedidos, ou, na hipotese de ausencia de prazo estabelecido, deverido estar datadas des 

dltimos 90 dias contados da data da abertura da sessao pUblica. 

8.6- As ME/EPP e seus equiparados deverao apresentar toda a documentacdo exigida 

para efeito de comprovacan de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrigao (art. 43 da LC n° 123/06). 

8.7-  Havendo alguma restricao no comprovacao da regularidade fiscal do ME'FPP 

assegurado o prazo de 02 (dois) dias Uteis, cujo termo initial correspondera ao moment° 

em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogiiveis por igual periodo, 

a criterio da Administracao, para a regularizacao da documentacao, pagamento ou 

parcelamento do debit°, e emissilo de eventuais certidoes negativas ou positivas corn 

efeito de certiclao negativa (art. 43, §1 )̀, da LC n° 123/06); 

8.8- A declaracdo do vencedor do certame acontecera no moment() imediatomente 

posterior a fuse de habilitacdo, aguardando-se us prazos dE regularizactio fiscal pant a 

abertura da fuse recursal (art. 	§ 	do Decreto 6.204/07); 
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8.9-  A tido regularizaedo da documentagh-o, no prozo previsto acima, 

decoclencia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sancoes previstas no art. 81 da Lei 

n° 8.666/93, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes. para 

a assinatura do contrato, ou revogar a licitagdo. 

8.10-0 proponente que nao cumprir corn o disposto no item 8 e seus subitens sera 

desclassificado. 

9- DA PROPOSTA 

9.1- Devera ser apresentada uma carta proposta de precos (anexo 01 , conforme nlodelo 

padronizado, impressa por computador com tinta indelevel, sem rasuras e entrelinhas. A 

proposta devera ser elaborada considerando-se que o objeto sera executado pelo rogime 

por preco global a precos fixos e sem direito a reajustamento e devera canter: 

a) Roza) social, enderego completo, telefone, facsimile, etc., e o CNPJ da 

proponente. 

b) Nome e RG do titular ou do representante legalmente const tuido coin 

respective assinatura. 

c) Data. 

d) Preco global do objeto, em moeda brasileira corrente, grifado em 

algarismos e por extenso, com demonstragiia dos valores correspwoli.n° 

aos servicos prestados. 

e) Prazo de execucdo do objeto em dias. 

f) Prazo de validade da proposta no minimo 12 (doze) meses, contados a 

partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela 

Comissdo de Licitacdo. 

9.2.Nao sera° levadas em consideragdo quaisquer ofertas que nao se enquadrein nas 

especificaeoes exigidas. 

9.3. A apresentagdo da proposta na licitagdo sera considerada como prova de que a 

proponente examinou e concordou com todas as especificacoes e demais elementos d.a 

Licitacdo, que os comparou entre si e obteve do Licitador, através de seus tecnicos, 

informagnes satisfatOrias sobre qualquer ponto duvidoso eventualmente existente. antes 

de elaborar sua proposta, concluindo que os elementos da licitagdo the permitiram 

preparar proposta de precos completa irrevogavel e integralmente satisfatoria. 

9.4. 0 licitante devera observar o valor maxima especificado no item 3.1, sob perm de 

desclassificaedo de sua proposta. 

9.5. A apresentacdo da proposta implica na plena aceitacdo, por parte do licitante, das 

condign-es estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do 

cumprimento das disposicoes nele contidas, assumindo a proponente o compromisso de 

executor os servicos nos seus termos e fornecer todos os materials, equipamentos, 
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ferramentas e utensilios necessarios, em quantidade e qualidades adequadas a perfeita 

execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao. 

9.6. Nos precos ofertados ja deverao estar inclusos os tributos, fretes, taxas, scguros, 

encargos socials, trabalhistas e as despesas decorrentes da execucao do objeto. 0 Imposto 

de Renda de Pessoa Juridica — IRPJ — e a Contribuicao Social solo o Lucro 	) 

CSLL que nao podem ser repassados a Administracao, nao sera° incluidos na proposta 

apresentada. 

9.7. As propostas terao validade de seis meses contados da data de abertura da sessao 

pUblica estabelecida no preambulo dente 

9.8. Decorrido o prazo de validade dos propostas, sem convocacno para. contratac'ac, ficarn 

Os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

9.9. Ate a abertura da sessao, o licitante podera retirar ou substituir a proposta 

anteriormente encaminhada. 

9.10. ApOs a abertura da sessao, somente sera() aceitas alteracoes formals, destinadas 

sanar evidentes erros materials, sem nenhuma alteracao do conteitdo e das condigoes 

referidas. 

10-  DA SESSAO PtIBLICA 

10.1-  A abertura dos envelopes contendo a documentacao de habilitacao e a proposta de 

precos sera realizada em sessao publica, da qual sera lavrada ata cireunstanciada 

assinada pelos membros da Comissao de Licitagao e pelos representantes legats das 

licitantes presentes. 

10.2- Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a 

realizacao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para 

o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabeiecido, 

desde que nao haja comunicacao em contrario. 

10.3- Aberta a sessao, a Comissao de Licitacao recebera. de uma so vez, os envelopes 

contendo a proposta e a documentacao de habilitacao. 

10.4- Como condicao previa ao exame da documentacao de habilitacao, a Comissao de 

Licitacao podera verificar o eventual descumprimento das condicoes de participacao, 

especialmente quanto a existencla de sancao que impeca a participacao no certame ou a 

futura contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a)CNAE (http://www.cnae.ibge.gov.br) 

b)SICAF: 

c) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da Uniao (www.portaldatransparencia.go\ .1)r/ceis) 

d) Cadastro Nacional de Condenacaes Civeis por Atos de Improbidade 

Administrativa, 	mantido 	pelo 	Conselho 	Nacional 	de 	Justica 

(www.cnj .jus .briimprobidade_adm/consultar_requericlo.php). 
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10.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e tambem de 

eventual matriz ou filial (cfr. Acordao TCU n° 1.793/1.1) e de seu sOcio majoritario (cfr. 

art. 12 do Lei n° 8.429/92, quo prove, dentre as sanc6es impostas ao responsavel polo 

pratica do ato de improbidade administrativa, a proibicao de contratar corn o Pode-

Rablico, inclusive por intermedio de pessoa juridica da qual seja sOcio majoritario). 

10.6- Constatada a existencia de vedacao a participacao no certame, o Presidente da 

Comissao de Licitacao reputard o licitante inabilitado. 

10.7- Ainda como condicao previa a habilitacao, para os itens ou grupos de participacao 

exclusiva para ME/EPP ou equiparados, ou na hipotese de exercicio da prerrogativa de 

efetuar o lance de desempate previsto Lei Complementar n° 123/2006, o Presidente da 

Comissao de Licitacao podera consultar o Portal do Transparencia do Govern() Federal 

(www.portaldatransparencia.gov.la), na secao "Despesas Gastos Diretos do Go ( coo - 

Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)", para verificar se o somatOrio dos valores 

das ordens bancarias recebidas polo licitante detentor da proposta classificach em 

primeiro lugar no exercicio anterior ou corrente extrapola o faturamento maxim() 

permitido como condicao paras esse beneficio. 

10.7.1- Constatada a ocorrencia de qualquer das situagoes de extrapolamento do limite 

legal, o Presidente da Comissao de Licitacao indeferird a aplicacao do tratamento 

diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, do Lei 

Complemental. n° 123, de 2006, corn a consequente irrabilita4ao, sem pre)toi 

penalidades incidentes. 

10.8- Nao ocorrendo o descumprimento das condicoes de participacao. sera() iclem 	s 

Os licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a documentacao de 

habilitacao. 

10.9-  Caso necessario, a Comissao de Licitacao podera suspender a reuniao para analisar 

os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em quo 

voltara a se reunir. 

10.10- Analisada a documentacao de habilitacao, a Comissao de Licitacao, 	ioraro 

motivada, indicara os licitantes inabilitados em razdo de falha ou omissao na 

documentacao. 

10.11- A inabilitacao de qualquer licitante sera sempre fundamentada e registrada na 

ata da sessao. 

10.12-  Caso todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer, serao 

imediatamente abertas as propostas de preco dos licitantes habilitados. 

10.13- Nao havendo rennncia ao direito de recorrer, a Comissao de Licitacao suspendora 

a sessao e marcara nova data para abertura dos envelopes contendo as propostas de 

prey). 

10.13.1-Os documentos de habilitacao c os envelopes lacrados contend° as pro;.ostas 

sera° rubricados por todos os licitantes e pelos membros da Comissao de Licitacao e 

ficarao guardados na respectiva Secao. 
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10.14-Apos o final da fase de habilitacao, os envelopes II')  02 dos licitantes inandi Lades 

nao serao devolvidos. 

10.15-Os envelopes n° 02 ficarao a disposicao das empresas inabilitadas pelo period() de 

ate 10 (dez) dias itteis contados do encerramento da fase de habilitacao, apOs o que serao 

destruidos pela Comissao de Licitacao. 

10.16-A inabilitacdo do licitante importa preclusao do seu direito de participar 	fries 

subsequentes do certame. 

10.17-A intimacao do julgamento da habilitacao e das propostas dos licitantes sera feita 

mediante publieacao na imprensa oficial, salvo se presentes Os representantes dos 

licitantes no ato em que foi adotada a decisan, quando podera ser feita por comunicacao 

direta aos interessados e lavrada em ata. 

10.18- ApOs a fase de habilitacao, nao cabera: 

10.18.1-Desistencia das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fat o 

superveniente e aceito pela Comissao de Licitacao. 

10.18.2-Desclassificacdo do licitante por motivo relacionado corn a habilitacao, salvo ern 

razdo de fatos superveniente ou so conhecidos apOs o julgamento. 

10.19-Abertos os envelopes n° 02, a Comissao de Licitacdo examinara as propostas 

apresentadas quanto as suas especificacoes e compatibilidade do preco em relacao ao 

valor estimado para a contratacao. 

10.20-A desclassificacao de proposta sera sempre fundamentada e registrada na ata da 

sessao. 

10.21-Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas orein 

desclassificadas, a Comissao de Licitacao podera fixar prazo de 03 (tres) dias uteis para a 

apresentacao de nova documentacdo ou proposta, escoimadas das causal 	as 

inabilitaram ou desclassificaram. 

10.22-Em todos os atos publicos, serao lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos 

rnembros da Comissao e pelos representantes dos licitantes presentes. 

11-  DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

11.1- 0 criterio de julgamento sera o de menorprego unitario. 

11.2-Sera desclassificada a proposta final que: 

a) Contenha vicios ou ilegalidades: 

b) Nao apresente as especificacoes tecnicas exigidas pelo Edital ou Termo de 

Referencia; 

c) Apresentar precos finais superiores ao valor triaximo estabelecido neste Edital; 

c.1) A proposta podera utilizar custos unitarios diferentes daqueles fixados neste 

Edital, desde que o prey-) global orcado e o de sada tuna das etapas prev- i-i is no 

Termo de Referencia do contrato fiquem igual ou abaixo do valor calculado a 

partir do sistema de referencia utilizado. 

d) Apresentar precos que sejam manifestamente inexequiveis; 
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d.1) Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global 

proposto seja inferior a 70°, (setenta por cento) do menor dos seguintes valor ,s; 

d.1.1) Media aritmetica dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por 

cento) do valor ()rod° pela Administracao, ou 

d.1.2) Valor orcado pela Administracao. 

d.2) Nessa situacao, sera facultado ao licitante o prazo de 05 (cinco) dins uteis  

para comprovar a viabilidade dos precos constantes em sua proposta, conforme 

parametros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666/93, sob pena de 

desclassificacao. 

12- DAS REGRAS GERMS DE DESEMPATE 

12.1-Caso todos Os licitantes vencedores do certame nao se enquadrarem nos requisitos 

do item 6 deste edital, far-se-a sorteio na mesma sessao de julgamento. 

12.2. Sera assegurada, como criterio de desempate, preferencia de contratacao iwra as  

microempresas e empresas de pequeno porte. 

12.2.1. Entende-se por empate aquelas situacoes em que as propostas apresentadas 

pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 10% (dez por 

cento) superiores A proposta mais bem classificada. 

12.3. Para efeito do disposto no item 12.2, ocorrendo o empate, proceder-se-A da seguinte 

forma: 

12.3.1.A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera 

apresentar proposta de preco inferior aquela consideracla vencedora do certame, sit aacao 

em que sere adjudicado em seu fa \ or o objeto 

12.3.2.Nao ocorrendo a contratacao da microempresa ou empresa de pequeno purte, na 

forma do subitem anterior, serz-lo convocadas as remanescentes que porvent 	s( 

enquadrem na hipOtese do subitem 12.2.1, na ordem classificatoria, para o exercicio do 

mesmo direito; 

12.3.3.No caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 

12.2.1, sere realizado sorteio entre elan para que se identifique aquela que prialeiro 

podera apresentar melhor oferta. 

12.4. Na hipotese da nao contratacao nos termos previstos na Lei Complementar 123/06, 

o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedc .a dt  

certame. 

12.5.As regras de desempate previstas na Lei Complementar 123/06 somente se 

aplicarao quando a melhor oferta inicial nao tiver sido apresentada por microemprvsa ou  

empresa de pequeno porte. 

13- DOS RECURSOS 

13.1- Dos atos da Administracao serao admitidos Os seguintes recursos: 
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13.1.1-  Recurso hierarquico, no prazo de 02 (dais) dias uttis, a contar da mini-Inca() do 

ato, ou da lavratura da ata de reuniao, nos casos de; 

a) Habilitacao ou inabilitarao do licitante; 

b) Julgamento das propostas; 

c) Anulacao ou revogacao da licitacao; 

d) Indeferimento do pedido de inscricao em registro cadastral, sua alteracao ou 

cancelamento; 

e) Rescisao do Contrato por ato unilateral da Administracao, nos casos a quo se 

refere o inciso I do artigo 79 da Lei n° 8.666/93; 

0 Aplicacao das penas de advertencia, suspensao temporaria ou de multa. 

13.1.2- Representacao, no prazo de 02 (dois) dias uteis, a cantor do intimaciia do d-cts5o 

relacionada corn o objeto da licitacao ou do Contrato, de que nao caiba recurso 

hierarquico. 

13.1.3- Pedido de reconsideracao, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da inthaacao 

do ato, no caso de declaracao de inidoneidade por decisao do(a) Prefeito(a) Municipal. 

13.2- A interposicao de recurso sera comunicada aos demais licitantes, que poderao 

impugna-lo no prazo de 02 (dois) dias Uteis. 

13.3-0 recurso sera dirigido a Comissao Permanente de Licitagao, por intermedio do 

Presidente do Comissao de Licitacao, que podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 

05 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, faze-lo subir, devidamente informado. 

13.4-A decisao devera ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contando do 

recebimento do recurso. 

13.5-Os recursos interpostos em razao de habilitacao ou inabilitacao de licitante an do 

julgamento das propostas terao efeito suspensivo, podendo a autoridade compcente, 

motivadamente e presentes razoes de interesse public°, atribuir eficacia suspensiva aos 

demais recursos. 

13.6-Durante o prazo de apresentacao do recurso, sera garantido o acesso do licitante mos 

autos do processo licitatOrio ou a qualquer outra informacao necessaria a instrucao do 

recurso. 

13.7-Caso os autos do processo nao estejam disponiveis para vista dos licitantes 

interessados, o prazo para recurso sera suspenso. 

13.8-0 acolhimento do recurso importara no invalidacao apenas dos atos insuscet iv ,, is de 

aproveitamento. 

14- DA ADJUDICAcA0 E HOMOLOGA010 

14.1- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologara a procedimento licitatorio e adjudicara a objeto ao licitante 

vencedor. 

14.2- ApOs a adjudicagao, o adjudicatario sera convocado para assinar a controta ou 

retirar a instrumento equivalents, no prazo de 10 (dez) dias. 

 

Ac Redo i t Paugot de Souza '080 - Co/ Iwo - 65 -60 70(3 
i- one 46-3552-1321 - Fax 46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Prefeitura MunicipaC de 
Cayanema 	 1)i ou3 

14.3- Previamente a formalizacao da contratacdo, a Comissilo Permanente de Licitacao 

podera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel proibicao de contratar ..orn 0 

Poder PUblico e verificar a manutencao das condigoes de habilitacao. 

14.4- Constatada a irregularidade no SICAF, ou quando o licitante vencedor recusar-se a 

assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, a Comissdo Permanente de  

Licitacao podera convocar o licitante subsequente na ordem de classificagao, para assinar 

o contrato ou retirar o instrumento equivalente. 

15- DO INSTRUMENTO DO CONTRATO 

15.1- A contratacdo sera formaliza. da por intermedio de instrumento cunt ratual. 

16- DA VIGENCIA DO CONTRATO 

16.1- 0 contrato tera vigencia de 12 (doze) meses. 

17- DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAcOES DAS PARTES 

17.1-Cabera a CONTRATANTE. sem prejuizo das demais obrigagOes e responsabibdades 

inse.rtas neste edital e das constantes da Minuta do Contrato (Anexo 03): 

17.1.1.Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, corn base nas dispesicOes 

estabelecidas no edital e seus anexos, e ainda, em consonancia com a Lei Federal Lei 

Federal n()  8.666/93 e suas altera46es; 

17.1.2. Assegurar os recursos orgamentarios e financeiros para custear a prestagdo do 

servico; 

17.1.3. Permitir, durante a vigencia do contrato, o acesso dos representantes ou 

prepostos da CONTRATADA ao local da prestacao de servigos, desde que devidamente 

identificados; 

17.1.4. Encaminhar a CONTRATADA a Ordem de Servico, contend() toCs as 

informagOes necessarias para a prestacao do servigo, objeto deste edital; 

17.1.5. Acompanhar, controlar e avaliar a prestacao de servico, observando os padr.,es de 

qualidade e seguranca exigidas, através da unidade responsavel pela g-estao do contrato 

17.1.6. Prestar a CONTRATADA, em tempo habil, as informacoes eventualmente 

necessarias a execucao do servico; 

17.1.7. Podera exigir, a qualquer tempo, que a contratada refaca o servico que iulgar 

insuficientes, inadequados ou prejudiciais; 

17.1.8. Atestar as faturas correspondentes a prestacdo do servico, pur interniedio do  

servidor competente; 

17.1.9. Efetuar o pagamento devido pela execucau do servicu,no prazu estab, 

desde que cumpridas todas as formalidades e exigencias previstas; 

17.1.10. Cabers a CONTRATANTE definir os pontos em que os Conteineres sera() 

instalados. 
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17.1.11. Cabers a CONTRATANTE depositar os residuos nos Conteineres e solicitar a 

CONTRATADA a coleta destes, quando estiverem cora sua capacidade maxima. 

17.2.Cabera a CONTRATADA, sem prejuizo das demais obrigacoes e responsandidades 

insertas neste edital e da Minuta do Contrato (Anexo 03); 

17.2.1. Tomar todas as providencias necessarias a fiel execucao do servico objeto delta 

licitacao; 

17.2.2. Manter, durante o periodo de vigencia do contrato, todas as condicOes de 

habilitacao e qualificacdo exigidas na licitacao; 

17.2.3. Promover a execucao do servico dentro dos parametros e rotinas estabelecidos. cm 

observancia as normas legais e regulamentares aplicaveis e as recomendacdes tA,itas 

pela boa tecnica; 

17.2.4. Prestar todos os esclarecimentos que the forem solicitados pela CONTRATANTE, 

atendendo prontamente a quaisquer reclamacoes: 

17.2.5. Adotar medidas para a prestacao de servicos solicitada, observando todas as  

condicoes e especificacoes aprovadas pela CONTRATANTE; 

17.2.6. Cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condigoes exigidos: 

17.2.7.Substituir imediatamente qualquer equipamento que nao atenda as normas sem 

direito a ressarcimento e sem onus para a CONTRATANTE; 

17.2.8.Observar, rigorosamente, a legislacao e as normas regulantentare:-,  emait;t(las 

pelos orgdos competentes; 

17.2.9. Atentar-se para as normas relativas a volumes e outras, quando do tra n poop 

dos objetos; 

17.2.10. Encaminhar a CONTRATANTE a Nota Fiscal/Fatura correspondendo ao servico 

prestado, no prazo maxim° de 15 lquinze) dias apOs a execucao do servico; 

17.2.11.Fornecer motoristas, equipamentos, combustivel, veiculos adequados para a boa 

execucao do objeto; 

17.2.12. Fornecer no minim° 06 (seis) Conteineres de no minim() 40m8, para o depOsito 

dos residuos; 

17.2.13. Caso haja necessidade, [Ica sob responsabilidade da CONTRATADA 

Onus com transporte, locomocao, alimentagdo, hospedagem e outros que por ventura se 

fizerem necessarios. 

17.2.14.Observar as diretrizes, criterios e procedimentos para a gestao dos residuos 

estabelecidos pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente CONAMA. 

17.2.15. Responder por qualquer acidente de trabaiho na execucao dos servicos, por use 

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por Banos resultantes dt cast) 

fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de destruicao, danificacao, defeitos ou 

incorrecoes dos servicos ou dos bens do CONTRATANTE, de sews funcionario, )u pie  

terceiros, ainda que ocorridos em via pr blica junto durante aprestacdo de servicos. 

17.2.16. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) Floras, 
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qualquer ocorrencia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos 

17.2.17. Paralisar, por determinacao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao 

esteja sendo executado de acordo com a boa tecnica ou que ponha em risco a seguranca 

de pessoas ou bens de terceiros. 

17.2.18. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais 

resultantes da execucao do contrato. 

17.2.19. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos 

trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e 

outras obrigacoes inerentes a execucau dos servicos ora contra t ados. 

17.2.20. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a 

sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos 

determinados por lei. 

17.2.21. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas. tudo 

o que for necessario a execuyao dos servicos, durante a vigencia do contrato. 

17.2.22. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas. coin 

fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual - EPT's: 

17.2.23. Manter sediado junto a Administracao, durante os turnos de trabalho, 	post() 

capaz de tomar decisoes compativeis com os compromissos assumidos; 

17.2.24. Cumprir, alem dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou 

Municipal, as normas de seguranca da Administracao; 

17.2.25. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incendios nas arc is da 

Administracao: 

17.2.26. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo 

todos us materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia 

adequadas, com a observancia as recomendacoes aceitas pela boa tecnica, not aas e 

legislacao; 

17.2.27. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de softer as 

penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao dos servicos fora 

das suas especificacoes; 

17.2.28. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretaineute 

Administracao ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato, 

procedendo imediatamente aos reparos ou indenizacoes cabiveis e assuminclo 

decorrente; 

17.2.29. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas 

por seus empregados quando da execucao dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a 

prejudicar a qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do patrimOnio pUblico; 

17.2.30. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as  

obrigacoes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestac3es a que esta obrigakia; 

17.2.31. Fornecer m.ensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os 

comprovantes do cumprimento das obrigacoes pcevidencitirias, do Ftoido 
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Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados 

utilizados na execucao dos servicos. 

18-DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

18.1- 0 contratado e responsavel pelos danos causado a Administracao ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato. 

18.2- 0 recebimento provisorio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilida de do 

contratado pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato, especialmente 

no que se refere a qualidade dos equipamentos disponibilizados. 

19- DAS CONDIcOES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAcA0 

19.1. A CONTRATADA devera realizar a coleta cora no minimo 01 (um) caminhao 

especial equipado para o carregamento de no minimo 02 (dois) Conteineres de no minimo 

40m3  por carga; 

19.2. A CONTRATADA devera dar destinagao final dos residuos em Aterro de sua 

propriedade; 

19.3. Assim que os Conteineres estiverem lotados de residuos, a Administragao devera 

solicitara CONTRATADA o recolhimento daqueles, via e-mail ou fax. 

19.4. A CONTRATADA devera realizar a coleta em ate 24 (vinte quatro) horas, 

contadas a partir da solicitagdo. 

19.5.Mensalmente, cabera A CONTRATADA apresentarcomunicacao escrita a 

fiscalizacao da CONTRATANTE, a qual competira, no prazo de ate 15 (quinze) dias, a 

verificacdo dos servicos executados, para fins de recebimento. 

19.6. 0 recebimento tambem ficara sujeito a apresentacao da nota fiscal correspondente 

e de relatorio, devidamente assinado, constando a quantidade de lixo recolhido naquele 

mes e a destinagdo dada pela CONTRATADA.  

19.7. Apos a inspecdo no Municipio se os servicos estao sendo prestados 

adequadamente e a entrega do relatorio mencionado acima, sera lavrado Termo de 

Recebimento Definitivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela 

fiscalizacao, relatando as eventuais pendencias verificadas. 

19.8. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem \ ictos, 

defeitos ou incorrecoes resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo 

fiscalizacao nao atestar a prestacAo de servicos ate que sejam sanadas todas as e\ 	t1:- 

pendencias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento. 

19.9. Na hipotese de a verificacao a que se refere o item 19.4 nao ser procedida 

tempestivamente, reputarse-A como realizada, consumando-se o recebimento 

definitivono dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comuniciclo 

Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao do prazo. 
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19.10. 0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em 

qualquer epoca, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em 

contrato e por forca das disposicoes legais em vigor. 

20- DO PAGAMENTO 

20.1.0 pagamento sera feito pela Prefeitura Municipal de Capanema/PR de forma 

parcelada e mensal, conforme execugdo dos servigos, em que a respectiva liquidacao se 

dare. somente apOs o recebimento definitivo dos servigos,nos termos do item 19 deste 

edital. 

20.2.  0 prazo para pagamento sera de ate 30 (trinta) dias, subsequentes ao recebimento 

definitivo dos servigos prestados. 

20.3. Ao ser emitida a Nota Fiscal, devera ser imediatamente enviada por e-mail, nos 

enderegos eletronicos: empenho@capanema.pr.gov.br  e/ou compras@capanema.pr.gov.br,  

ou entre e em mdos dos Servidores designados para o pagamento, para fins de 

liquidagao de empenho.  

20.4. 0 pagamento sera efetuado por meio da Tesouraria do Municipio. 

20.5.A Contratada devera encaminhar junto a Nota Fiscal, documento em papel 

timbrado da empresa informando a Agencia Bancaria e o numero da Conta a ser 

depositado o pagamento. 

20.6.Ndo sera aceita a emissao de boletos bancarios para efetuar o pagamento das Not as 

Fiscais e/ou Faturas. 

20.7. A nota fiscal devera ser emitida pela propria Contratada, obrigatoriamente <oot 

mimero de inscricao no CNPJ apresentado nos documentos de habilitacao e das 

propostas de precos, bem como da Nota de Empenho, nao se admitindo notas fiscais 

emitidas com outros CNPJ's. 

20.8. A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certidoes e documentos 

vencidos, que tenham sido apresentados na ocasido da habilitacao ou junto ao Cadastro 

de Fornecedores do Municipio de Capanema. Os pagamentos somente sera° efetwados 

caso a CONTRATADA apresente situacao regular. 

20.9. Qualquer suspensao de pagamento devido A falta de regularidade do forneced: t 

gerard para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacno de 

reajustamento ou atualizagdo monetaria do valor devido. 

20.10. Na ocasido do pagamento a Contratada devera apresentar na tesouraria da 

Contratante, alem dos documentos exigidos nos subitens anteriores: 

a) Certidoes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no 

respectivo mes do pagamento. 

b) Termo de recebimento definitivo do objeto. 

20.11. Em caso de nao cumprimento pela CONTRATADA de disposicao contratual, os  

pagamentos poderdo ficar retidos ate posterior solugao, sem prejuizos de quaisquer 

outras disposicOes contratuais. 
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20.12. E vedada expressamente a realizacao de cobranca de forma diversa da estipalada 

neste Edital, em especial a cobranca bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de 

titulo, sob pena de aplicacao das sancoes previstas no edital e indenizacao pelos danos 

decorrentes. 

20.13. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 

pertinentes a aquisicao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o 

pagamento ficara pendente ate que o contratado providencie as medidas saneadoras. 

20.13.1. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-A apps a regularizaoo do 

situacao, nao acarretando qualquer onus para a Contratante, 

20.14. A Administragao somente efetuara o pagamento apos a ocorrencia das seguintes 

hipateses, sendo facultada a adocao de apenas uma delas: 

20.14.1- Mediante a comprovacao da quitagdo dos tributos referentes a aquisigao ou 

prestacdo de servico contratado; ou 

20.14.2-  Mediante retencao diretamente sobre o valor devido ao contratado do Imposto 

sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), caso o referido tributo incida na contratacao, 

bem como o Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), nos termos da Lei 

Complementar Federal n° 116/03, e na Lei Municipal 950/03. 

20.15. 0 Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Let 

Complementar n° 123/06, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostor e 

contribuicoes abrangidos por aquele regime. No entanto. o pagamento ficarA 

condicionado a apresentacao de comprovacao por meio de document° official de que faz 

jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

20.16. A Administracao deduzira do montante a sec pago os valores carrespanden 1 e•-; rs  

multas e/ou indenizagOes devidas pelo contratado. 

20.17. 0 desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido 

de processo administrativo em que sera garantido a empresa o contraditOrio e a ampla 

defesa, corn os recursos e meios que lhes sao inerentes. 

20.18. E vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou creditos decorrentes da 

Ata de Registro de Precos. 

21- DAS SANCOES 

21.1-Comete infracao administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da 

licitacao; 

a) Nao retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada 

dentro do prazo de validade do proposta; 

b) Apresentar documentacao falsa; 

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

e) Comportar-se de modo inidaneo; 

0 Cometer fraude fiscal; 
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g) Fizer declaracao falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execuedo do certame. 

21.2- A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infracoes discriminadas no 

subitem anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as 

seguintes sancoes; 

a) Multa de ate 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s)item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar corn o Municipio de Capanema e 

descredenciamento no SICAF, polo prazo de ate dois anos: 

21.3- Em caso de inexecucao do contrato, erro de execucao, execuedo imperfeita, mora de 

execucao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informacoes prestadas, a 

Contratada estara sujeita as sancoes administrativas abaixo, garantidas a previa defesa; 

I-Advertencia por escrito; 

II- Multas: 

a) Multa de 0,5 % por dia em que o servico nao for prestado, calculada sobre o 

valor total do contrato, limitada ao percentual maxim° de 10% do valor total da 

contratagdo, a partir do qual estard configurada a sua inexecucao total; 

b) Multa de 5,0 % sobre o valor do objeto no caso de inexecucao partial do 

contrato; 

c) Multa de 0,2 % sobre o valor total do Contrato, por infra* a qualquer 

clausula ou condigao do contrato nao especificada nas alineas "a" e "b" deste item, 

aplicada em dobro na reincidencia; 

d) Multa de 5,0 % sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisilo do contrato 

por ato unilateral da Administragdo, motivado por culpa da Contratada, havendo a 

possibilidade de cumulagdo corn as demais sangoes cabiveis; 

e) Multa de 20,0 % sobre o valor total do certame, quando configurada a 

inexecucao total do contrato. 

III- Suspensao temporaria de participagdo em licitacao e impedimento de 

contratar coin a Administracao, per prazo nao superior a 02 (dois) anos; 

IV-  Deelaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administ rm:do 

PUblica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate quo seja 

promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidad( . quo 

sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administraedo pelos pre)uiz,os 

resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

21.4-  As sancOes de suspensao temporaria de participacao em licitaedo e impedimento do 

contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administ raea° 

poderdo tambem ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, per meies (1( locos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar Os objetivos do licitar5 
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c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administracao em 

virtude de atos ilicitos praticados. 

21.5-  As penalidades sera° aplicadas apos regular processo administrativo, em que sejo 

assegurado ao licitante o contraditOrio e a ampla defesa, corn os meios e recursos que 

lhes sao inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e 

subsidiariamente na Lei no 9.784/99. 

21.6- A multa sera descontada do garantia do contrato, caso houver, e de paganientos 

eventualmente devidos pela Administracao. 

21.7-  A sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a 

Administra0° Palica é de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

21.8- As demais sancoes sac) de competencia exclusiva do Presidente da Comissao 

Permanente de Licitacao. 

21.9- A autoridade competente, na aplicacao das sancOes, levard em consideracao a 

gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado 

a Administracao, observado o principio da proporcionalidade. 

21.10- As multas sera. ° recolhidas em favor do Municipio, no prazo maxim° de 30 (trinta) 

dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade 

competente, ou, quando for o caso, inscritas no Divida Ativa do Municipio e 	cadas  

judicialmente. 

21.11-  As penalidades sera° obrigatoriamente registradas no SICAF. 

21.12- As sancoes aqui previstas sac) independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas 

cobiveis. 

22- DA RESCISAO DO CONTRATO 

22.1-Constituem motivo para rescisdo do contrato; 

a)0 nao cumprimento de clausulas contratuais, especificacoes, projetos ou prazos: 

b)0 cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacoes, projetos e 

prazos; 

c)A lenticlao do seu cumprimento, levando a Administracao a compro - ara  

impossibilidade da conclusae do servico, nos prazos estipulados; 

d)0 atraso injustificado no inicio do servico; 

e)A paralisacao do servico, sem justa causa e previa comunicacao 

Administracao; 

subcontratacao total do seu objeto, a associagao do contratado corn outrem, a 

cessao ou transferencia, total ou parcial, bem como a fusao, cisdo ou incorporacio, nao 

admitidas neste edital e no contrato; 

g) A subcontratacao parcial do seu objeto, sem que haja previa oquiescen( is do 

Administracao e autorizacab em contrato. 
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h) 0 desatendimento das determinagoes regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim come as do seas superiores; 

i) 0 cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas na forma do § 1" 

do art. 67 da Lei n° 8.666/93; 

j) A decretagdo de falencia ou a instauragao de insolvencia civil; 

k) A dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado; 

1) A alteragao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa. 

que prejudique a execucao do contrato; 

m)Razoes de interesse ptiblicio de alta relevancia e de amplo conhecimento 

justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a quo esta 

subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o 

contrato; 

n) A supressao, por parte da Administracao, dos servigos, acarretando 

modificacao do valor initial do contrato alem do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei 

n° 8.666/93; 

o) A suspensao de sua execucdo, por ordem escrita da Administracilo, per praze 

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, 

perturbagao da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensOes clue 

totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatOrio de indenizacnes 

pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagoes e mobilizagOes e outras 

previstas, assegurado ao contratado, nesses cases, o direito de optar pela suspensao do 

cumprimento das obrigagoes assumidas ate que seja normalizada a situacao; 

p) 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 

Administragao decorrentes do servigo, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de 

calamidade palica, grave perturbacao da ordem interna ou guerra, assegura,io ao 

contratado o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigagOes ate que 

seja normalizada a situacao; 

q) A nao liberagao, por parte da Administragao, de area, local ou objeto pars 

execugao do servigo, nos prazos contratuais; 

r) A ocorrencia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execugao do contrato; 

s) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/9',i, sem 

prejuizo das sangoes penais cabiveis. 

22.2-  A rescisao, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento 

administrativo, assegurado o contraditerio e a ampla defesa. 

23- DA REVOGAQA0 DO PROCEDIMENTO 

23.1- A Administragao podera revogar a licitacao por razoes de interesse pablico 

decorrente de fate superveniente devidamente comprovado. pertinente o suficiente pars 

justificar tal conduta. 
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23.2-A revogacao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o 

contraditorio e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devicla ,ae ate 

fundamentado. 

24- DA ANULACAO DO PROCEDIMENTO 

24.1-A Administracao, de officio ou por provocacao de terceiros, devera anutai 

procedimento quando eivado de vicio insanayel. 

24.2-A anulacao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado 

contraditorio e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado. 

24.3-A nulidade do procedimento de licitacao nao gera obrigacao de incleniza p 1ii 

.Administracao. 

24.4-A declaracao de nulidade de algum ato do procedimento somente resultara na 

nulidade dos atos que diretamente dependam ou sejam consequencias do ato anulado. 

24.5-Quando da declaracao de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade 

competente indicard expressamente os atos a que ela se estende. 

24.6-A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os 

efeitos juridicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, alem de desconstituir 

os ja produzidos. 

24.7-A nulidade do contrato nao exonera a Administracao do dever de indentAar 

contratado pelo que este houver executado ate a data em que ela for declarada 

outros prejuizos regularmente comprovados, contanto que nao the seja imputavel, 

promovendo-se a responsabilidade de quem the deu causa. 

24.8-Nenhum ato sera declarado nulo se do defeito nao resultar prejuizo ao interesse 

pitblico ou aos demais interessados. 

25. DA FISCALIZACAO 

25.1-0 acompanhamento e a fiscalizacao da execucao do contrato consistent na 

verificacao da conformidade da prestacao do;-, servicos c- da aloeacao dos ro, ti. -es 

necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devencto ser 

exercidos por um representante da Administracao, especialmente designado, na forma 

dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993, e do art. 6° do Decreto n° 2.271, de 1997. 

25.2-0 representante da Contratante devera ter a experiencia necessaria p tra o 

acompanhamento e controle da execucao dos servicos e do contrato. 

25.3- A Contratante exercera a fiscalizacao dos servicos através da Secretaria de Saude. 

especialmente designada para este fim, sem reduzir nem excluir a responsabilidade da 

Contratada. 

25.4- Ficam reservados a Fiscalizacao o direito e a autoridade para resolver todo e 

qualquer caso 

singular, duvidoso ou omisso, nao previsto no Contrato, no Edital, nas Especificacoes, no 
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Termo de Referencia, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de 

qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente com as obras / servicos em questa° 

e seus complementos. 

25.5- A fiscalizaedo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade 

da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, aincia quo 

resultants de imperfeicOes tecnicas, vicios redibitorios, ou emprego de equipaniento 

inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrencia desta. niio implicc 	tr, 

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, salvo seja 

caracterizada a omissdo funcional por parte destes, de conformidade corn o art. 70 da Lei 

n° 8.666, de 1993. 

25.6- Compete especificamente a Fiscalizacao: 

25.6.1- Indicar a Contratada todos os elementos indispensaveis ao 	das 

obras/servicos; 

25.6.2- Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas Obrigaeoes da 

Contratada constantes do Contrato; 

25.6.3-  Exigir o cumprimento integral do Termo de Referencia; 

25.6.4-  Esclarecer prontamente as chividas que lhes sejam apresentadas pela 

Contratada: 

25.6.5-  Expedir por escrito, as determinacOes e comunicaeoes dirigidas A ControtaiL. 

25.6.6-  Autorizar as providencias necessarias junto a terceiros; 

25.6.7-  Transmitir por escrito, instrugoes sobre as modificacoes dos servicos quo 

porventura venham a ser feitos, bem como as alteragoes de prazo; 

25.6.8-  Relatar oportunamente A Contratante, ocorrencias ou circunstancias que p(,--3sain 

acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servicos em relacdo a terceiros; 

25.6.9 - Dar a Contratante imediata ciencia de fatos que possam levar A aplicaeAo de  

penalidades contra a Contratada, ou mesmo a rescisdo do Contrato. 

25.7-A execuedo dos contratos deverd ser acompanhada e fiscalizada por mew de 

instrumentos de controle, que compreendam a mensuracdo dos seguintes aspecto-; 

quando for o caso: 

a) os resultados alcancados em relacao ao contratado, corn a verificacrio dos 1)ca /( s 

de exeeuedo e da qualidade demandada; 

b) os recursos humanos empregados, em fulled° da quantidade e da formacao 

profissional exigidas; 

c) a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 

d) a adequacdo dos servieos prestados a rotina de execucao estabelecida; 

e) o cumprimento das demais obrigacOes decorrentes do contrato; e 

0 a satisfacao do palico usuario. 

25.8- 0 fiscal ou gestor do contrato, ao verificar quo houve subdimensionamei,' 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucao do servico, devera 

comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contra.tual 

Av Pedro Vmato Pangot de Souza 1080 - Centro - 85760-000 
Fone 46-3552-1321 - Fax 46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Prefeitura MunicipaC de 
Capanema ook)4`:?4 

produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos v, 

contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 

25.9-0 representante da Administraedo anotara em registro proprio todas as ocorr(.‘ncias 

relacionadas corn a exeeugdo do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o none dos 

empregados eventualmente envolvidos, adotando as providencias necessarias ao tie' 

cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando 

for o caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666, de 1993. 

25.10-0 descumprimento total ou partial das responsabilidades assumidas polo 

CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigaedes e encargos sociais e traballiistas. 

ensejara a aplicacdo de sanedes administrativas, previstas no instrumento convocatOrio e 

na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos 

artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993. 

25.11 - A substituicdo de qualquer integrante da equipe tecnica proposta pela 

Contratada, durante a execucdo do contrato, somente sera admitida, a critei io do  

Contratante, mediante a comprovacdo de experiencia equivalente ou superior do 

substituto proposto. 

25.12 - Os servicos deverdo desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento 

entre a 

Contratada, sua equipe e a Fiscalizacdo, dispondo esta de amplos poderes para atuar no  

sentido do cumprimento do Contrato. 

25.13 - Reserva-sea Contratante o direito de intervir nas obras/servicos quando ficar 

comprovada a incapacidade tecnica da Contratada ou deficiencia dos equipamentos e da 

mao-de-obra empregados, sem que desse ato resulte o seu direito de pleitear indenizacdo, 

seja a que titulo for. 

26. DAS ALTERAcOES, ACRESCIMOS, SUPRESSOES DE SERVIcOS E REAJUSTE 

26.1. Qualquer modificacdo que se faca necessaria durante o andamento dos servieos, 

seja nos detalhes ou especificaedes, somente podera ser feita a crit6t do 

CONTRATANTE, através da Secretaria de Sande, que autorizara por escrito, fieando 

obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condicoes contratuais, os acrescimos ou 

supressoes que se fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor adequacdo teenica, 

obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/9:3, coin alter te,)os 

posteriores. 

26.2. Caso venha a ser necessario nos servicos contratada a realizacdo de servicos 

adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido corn base no 

praticado no mercado, desde que aprovado pela Secretaria de Sande, observadas as  

condicoes da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditameni o 00 

Contrato 

Primitivo. 
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26.3. No caso de acrescimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente sera 

expedida apes a formalizacao do vespectivo' aditamento an cant rota primitive), ob:., 

as formalidades legais. 

26.4. Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.66679:3. 

fica assegurado o reajuste do valor pactuado inicialmente pelo indite INPC/IBGE. 

27. DO FORO 

27.1-  0 foro para dirimir questoes relativas ao presente Edital sera o da Comarca de 

Capanema-PR, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

28- DISPOSICOES FINALS 

28.1. 0 desatendimento de exigencias formais nao essenciais nao importari no 

afastamento do licitante, desde que seja possivel a afericao da sua qualificacao e a exata 

compreensao da sua proposta. 

28.2. As normas que disciplinam esta licitacao serao sempre interpretadas em favor do 

ampliacao da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca da 

futura aquisicao. 

28.3. E facultado a Comissao de Licitacao, em qualquer fase da licitacao, a promocao de 

diligencia destinada a esclarecer ou complementar a instrucao do processo, inclusi\ e coin 

a fixacao de prazo de resposta, vedada a inclusao posterior de document° ou informacao 

que deveria constar do mesmo desde a realizacao da Sessao Pnblica. 

28.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se- n o dia 

do inicio e incluir-se-d o do vencimento. 

28.5. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no Municipio de 

Capanema-PR. 

28.6. Quaisquer impugnacao, recurso, ou troca de documentos relacionados a este Editai 

deverao ser protocolizados junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema, ou 

remetida via postal, enderecada a Divisdo de Licitacoes do Municipio, considerando-se 

data de recebimento da correspondencia para verificagdo da tempestividade dos atos, 

respeitando-se os prazos previstos neste edital. 

28.7. A Divisao de Licitacoes prestara todos os esclarecimentos solicitados 

interessados nesta licitacao, estando disponivel para atendimento de segunda a sexta-

feira, no horario de expediente, no AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1 (H() 

CENTRO - CAPANEMA — PR. 

CAP 	-PR, 13 de Junho de 2014. 

Lind. MIT aria de ra P enar• in 

Prefeita Municipal 

Av Pedro Vtnato Pangot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone 46-3552-1321 — Fax 46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Prefeitura Municipal de 
Capanema 

ANEXO 02 

DECLARAcA0 DE IDONEIDADE 

A Comissao de Licitacdo 

Referente: Edital de Convite n° 027/2014. 

Declaramos para Os fins de direito, na qualidade de Proponent e do 

procedimento de licitacao, sob a modalidade Convite, sob n° 027/2014, instauradu polo 

Municipio de Capanema-PR, que nao fomos declarados inicloneos para 	ou 

contratar corn o Poder Public°, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que ate 

a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa 	 e eventual 

contratacao, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrcncias 

posteriores, bem como, que nossa empresa nao possui menores de dezoito anus em 

atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que nao utiliza o trabalho de menores de 

dezesseis anos, salvo na condicao de aprendiz. 

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente. 

Capanema, 25/06/2014 

( nome, RG e assinatura do representante legal) 

OBS.: Esta declaracao devera ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 

carimbada corn o nUmero do CNPJ. 
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ANEXO 03 

MINUTA CONTRATO N° XXX/2014 

CONTRATO DE PRESTAa0 DE SERVIcOS QUE ENTRE SI 

CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE CAPANEMA F A 

EMPRESA 	  

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestacao de Servicos coin 

fornecimento de equipamentos, sem vinculo empregaticio, de urn lado o MUNICIPTO 

DE CAPANEMA, corn sede e Prefeitura a Avenida Pedro Viriato Parigot de Sotuit, 

1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n" 75.972.760/0001-60, a seguir 

denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. 

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, 

De outro lado a Empresa 	, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 	, neste 

ato representada pelo(a) Sr(a) 	 inscrito no CPF n° 	 , reside n te 

e domiciliado em 	 ,doravante denominada CONTRATADA, vein 

firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 199:. e 

legislacdo pertinente, obedecidas as condicoes estabelecidas na licitacao realizada gut  

modalidade Convite N° 027/2014, que fazem parte integrante deste instrumento, 

mediante as clausulas e condicoes a seguir estipuladas: 

1 - CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - CONTRATAQA 0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECI.X.V) 

SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATI-IRRO 

PROPRIO DA LICITANTE, DOS RESIDUOS DE LIXO CLASSE I E II PRODUZIDOS 

NO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, OR] UNDOS DA CAMPANHA CONT!!.\ \ 

DENGUE, conforme descrito nos Anexos 01 e 07. 

PARAGRAFO ONICO - Integram e completam o presente termo contratual, para todos 

Os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condicoThs expressas no 

Edital de Convite N° 027/2014, juntamente corn seus anexos e a proposta da 

CONTRATADA. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCA" 0  

2.1- 0 servico contratado sera realizado por execucao indireta, sob o regime de 

empreitada por prego unitario. 

3. CLAUSULA TERCEIRA- DO LOCAL E FORMA DA PRESTAcA0 DO SERVICO  

3.1. Os servicos sera() executados conforme o disposto no Termo de Referencia 

especificacaes. 
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3.2. A CONTRATADA devera executar o servico utilizando-se dos materials e 

equipamentos necessarios a perfeita execuedo dos servicos a serem prestados, conforme 

disposto no Termo de Referencia e sua proposta apresentada. 

4. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAc OES DA CONTRATADA 

4.1. A CONTRATADA obriga-se a: 

4.1.1. Tomar todas as providencias necessarias a fiel execuedo do servico objeto desta 

licitacdo; 

4.1.2. Manter, durante o period() de vigencia do contrato, todas as condicoes de 

habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo; 

4.1.3. Promover a execucao do servico dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, ern 

observancia as normas legais e regulamentares aplicaveis e as recomendacees a, ei.as 

pela boa tecnica; 

4.1.4. Prestar todos os esclarecimentos quo the forom solicitados pela CONTRATA 

atendendo prontamente a quaisquer reclamacOes; 

4.1.5. Adotar medidas para a prestacdo de servicos solicitada, observando todas as 

condicOes e especificacOes aprovadas pela CONTRATANTE; 

4.1.6. Cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condicdes exigidos; 

4.1.7. Substituir imediatamente qualquer equipamento que ndo atenda Os normas s,.111 

direito a ressarcimento e sem onus para a CONTRATANTE; 

4.1.8. Observar, rigorosamente, a legislacdo e as normas regulamentares emanadas pelos 

Orgdos competentes; 

4.1.9. Atentar-se para as normas relativas a volumes e outras, quando do transporte dos 

objetos; 

4.1.10. Encaminhar a CONTRATANTE a Nota Fiscal/Fatura correspondendo ao servico 

prestado, no prazo maximo de 15 (quinze) dias apOs a execucao do servico: 

4.1.11.Fornecer motoristas, equipamentos, combustivel, veiculos adequados para a boa 

execucao do objeto; 

4.1.12. Fornecer no minimo 06 (seis) Conteineres de no minimo 40m8, para o deposit° dos 

residuos; 

4.1.13. Caso haja necessidade, flea sob responsabilidade da CONTRATADA todos os Onus 

corn transporte, locomocdo, alimentacdo, hospedagem e outros que por ventura se 

fizerem necessarios. 

4.1.14.Observar as diretrizes, criterios e procedimentos para a gestao dos residues 

estabelecidos pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente CONAMA. 

4.1.15. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuedo dos servicos, por use 

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes rb caso 

fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de destruicdo, danificaedo, defeitus ou 

incorrecioes dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de 

terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto durante a prestacao de servicos. 
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4.1.16. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qua lqtter 

ocorrencia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos. 

4.1.17. Paralisar, por determinacao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao 

esteja sendo executado de acordo corn a boa tecnica ou que ponha em risco a seguranca 

de pessoas ou bens de terceiros. 

4.1.18. Responsabilizar-se pelos encargos previdencianos, fiscais e come !via is 

resultantes da execucao do contrato. 

4.1.19. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e en, h• i,: 

trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e 

outras obrigacoes inerentes A execucao dos servicos ora contratados. 

4.1.20. Arcar corn todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua 

atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos lira ,os 

determinados por 

4.1.21. Promover a guarda, nianutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e t itcla 

que for necessario A execucao dos servicos, durante a vigencia do contrato. 

4.1.22. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotot,rada  

recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI's; 

4.1.23. Manter sediado junto A. Administracao, durante os turnos de trabalho, prcposto 

capaz de tomar decisoes compativeis com os compromissos assumidos; 

4.1.24. Cumprir, alem dos postulados legais vigentes de Ambito federal, estadual ou  

Municipal, as normas de seguranca da Administragao; 

4.1.25. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incendios nas areas da 

Administracao; 

4.1.26. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo 

todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia 

adequadas, corn a observancia as recomendacoes aceitas pela boa tecnica, normas e 

legislacao; 

4.1.27. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de softer as 

penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao dos servo;( f t 

das suns especificacaes; 

4.1.28. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados ciiretamente a Ad min i st 

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato, procedendo 

imediatamente aos reparos ou indenizagoes cabiveis e assumindo o onus decorrente,  

4.1.29. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por 

seus empregados quando da execucao dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a 

prejudicar a qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do patrimemio peitlico; 

4.1.30. Nao transferir a terceiros, par qualquer forma, nem niesmo parcialmenit., as  

obrigacoes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagOes a que esta obrigada; 

4.1.31. Fornecer mensalmente, ou sempre quo solicitados polo CONTRATANT' 

comprovantes do cumprimento das obrigagoes previdenciarias, do Fundo de Garantia poi 
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Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados 

utilizados na execuedo dos servicos. 

5. CLAUSULA QUINTA—DO PRAZO DE EXECIVO E DA DISCRIMINAcA0 DOS  

SERVIcOS  

5.1. Os servicos deverao ser prestados durante 12 (doze) meses, contado a pariir da 

assinatura deste instrumento contratual. 

5.2. Os servicos sera() executados pela CONTRATADA na forma descrita no Terra) de 

Referencia, no Edital e em sua proposta apresentada a Administracdo. 

5.3. Para a perfeita execucdo dos servicos, a CONTRATADA deverd disponibih, 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades 

estimadas e qualidades estabelecidas no Termo de Referencia e de acordo com os termos 

da proposta, promovendo, quando requerido, sua substituiedo. 

6. CLAUSULASEXTA - DAS OBRIGAcOES DA CONTRATANTE  

6.1. A CONTRATANTE obriga-se 

6.1.1. Proporcionar todas as conclicOes para que a CONTRATADA possa desempenhar 

seus servicos de acordo corn as determinacOes do Contrato, do Edital e seus Aiiexos, 

especialmente do Termo de Referencia; 

6.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacOes assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo corn as clausulas contratuais e os termos de sua proposta; 

6.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao dos servicos, 	servidor 

especialmente designado, anotando em registro praprio as falhas detectadas, inch a ilde 

dia, Ines e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos. c 

encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providencias cahi 

6.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrencia de eventuais imperfercoes no 

curso da execuedo dos servicos, fixando prazo para a sua correg-do; 

6.1.5. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagao do servico, na forma do 

contrato; 

6.1.7. Zelar para que durante toda a vigencia do contrato sejam mantidas. em 

compatibilidade corn as obrigaeoes assumidas pela CONTRATADA, Ludas as condic,,y6 do  

habilitae-do e qualificacao exigidas na 

7. CLAUSULA SETIMA - DA SUBCONTRATAc AO  

7.1.E vedada a subcontratacao total ou partial do objeto do contrato. 

8. CLAUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO  

8.1. 0 valor do contrato e de R$ X.XXX00000. 

8.1.1.No valor acima estdO incluidas todas as despesas ordinarias diretas e inch re! as 

decorrentes da execucan contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos socinis. 
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trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, 

materials de consumo, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto 

contratado. 

9. CLAUSULA NONA - DA VIGENCIA 
9.1. 0 prazo de vigencia do Contrato sera de 12 (doze) meses, a partir da data da 

assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipoteses elencadas no paragrafo 

primeiro do artigo 57 da Lei n° 8,666, de 1993. 

9.2. 0 prazo de vigencia previsto no item acima tern inicio na data de 	 

encerramento em 	  

10. CLAUSULA DECIMA-  DO PAGAMENTO 

10.1. 0 prazo e a forma do pagamento estao previstos no item 20 do edital. 

10.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo corn os seguinteS 

procedimentos: 

10.2.1.1. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Termo de 

Referencia, a CONTRATADA apresentara a Nota Fiscal dos servicos executados. 

10.2.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os services 

previstos para aquela etapa, no Termo de Referencia, estiverem executados en,  suo  

totalidade. 

10.2.1.3. Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucao dos servicos, em relacao A 

previsao original constante no Termo de Referencia, podera apresentara medicao previa 

correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitacao antecipada do 

valor respectivo. 

10.2.2. A CONTRATANTE tern o prazo de ate 15 (quinze) dias, contadus a par I)• 

data da apresentacao da Nota Fiscal, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte. a 

nota emitida pela CONTRATADA, hem como para avaliar a conformidade dos se,  

executados. 

10.2.2.1. No caso de etapas nao concluidas, sera° pagos apenas os servicos efetivamente 

executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente. 

10.2.2.2. A aprovacao da Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA nao a exime de 

qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitive (los 

servicos executados. 

10.3. ApOs a aprovacao, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor apron ado. 

10.4. 0 pagamento somente seri efetuadu apes a "atesto",I p0,0 servidor conipeti , 11 	1, 

Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos 

exigidos neste Edital. 

10.4.1. 0 "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacao da 

conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA corn os services 

efetivamente executados. 
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10.5. Havendo erro na apresentacao de qualquer dos documentos exigidos, havendo 

desconformidade na execucao dos servicos identificada pela Secretaria de Sande ou 

circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficara pendente 	cue 

a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipOtese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao da regularizacao do situacao. nao

acarretando qualquer onus para a Contratante. 

 

10.6. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de copsulta 

eletronica, a regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sit es 

oficiais, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de 

pagamento. 

10.7. Quando do pagamento, sera efetuado a retencao tributaria prevista na 

aplicavel, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991. 

10.7.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado 

o disposto na Lei Complementar n" 116, de 2003, e legislacao municipal aplicavel. 

10.7.2.A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos cia Lei 

Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impo,tos e 

contribuicOes abrangidos por aquele regime. No entanto o pagamento ficara condicionado 

a apresentacao de comprovacao por meio de documento oficial de que faz jus ao 

tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

10.8. 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credito, mediante 

deposit() em conta corrente, na ag&ncia e estabelecimento bancarin inclicad( ri 

CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislacdo vigente. 

10.9. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emit ida a 

ordem bancaria para pagamento. 

10.10. A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser 

efetuada pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato. 

10.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos 

moratOrios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista  

pagamento ate a data do efetivo pagamento, A taxa de 6% (seis por cento) ao ano, 

aplicando-se a seguinte formula: 

EM=IxNxVP  

EM = Encargos MoratOrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido. 

I = Indite de atualizacao financeira, calculado segundo a formula: 

(6 / 100)  
I= 

365 

N = Nnmero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do cieti\ 

pagamento. 

VP = Valor da Parcela em atraso. 
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11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO  

11.1. A CONTRATADA devera realizar a coleta com no minimo 01 (urn) caminhao 

especial equipado para o carregamento de no minimo 02 (dois) Conteineres de no minimo 

40m3  por carga; 

11.2 A CONTRATADA devera dar destinagao final dos residuos em Aterro de sua 

propriedade; 

11.3 Assim que os Conteineres estiverem lotados de residuos, a Administragdo devera 

solicitar a CONTRATADA o recolhimento daqueles, via e-mail ou fax. 

11.4 A CONTRATADA devera realizar a coleta em ate 24 (vinte quatro) horas, 

contadas a partir da solicitacao. 

11.5.Mensalmente, cabera a CONTRATADA apresentar comunicagdo escrita A 

fiscalizagdo da CONTRATANTE, a qual cempetira, no prazo de ate 15 (quinze) cl 

verificagdo dos servicos executados, para fins de recebimento. 

11.6. 0 recebimento tambem ficara sujeito a apresentagdo da nota fiscal correspondente 

e de relaterio, devidamente assinado, constando a quantidade de lixo recolhido nawaele 

mes e a destinaodo dada pela CONTRATADA.  

11.7 ApOs a inspecdo no Municipio se os services estao sendo pr('st tidos 

adequadamente e a entrega do relatOrio mencionado acima, sera lavrado Terme de 

Recebimento Definitive, em 02 (dims) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela 

fiscalizagdo, relatando as eventuais pendencias verificadas. 

11.8 A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstrinr on 

substituir, as seas expensas, no todo ou em parte. o objeto em que se verificarem vic)osi 

defeitos ou incorrecoes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo A 

fiscalizagdo ndo atestar a prestagdo de servigos ate que sejam sanadas today as eventuais 

pendencias que possam vir a ser apontadas no Terme de Recebimento. 

11.9 Na hipotese de a verificagdo a que se refere o item 11.4 nao ser procf ,dida 

tempestivamente, reputar-se-a come realizada, consumando-se o recebimento definitive 

no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado A Contratante nos 15 

(quinze) dias anteriores a exaustao do prazo. 

11.10 0 recebimento definitive do objeto licitado nao exime a CONTRATAD.' 

qualquer epoca, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em 

contrato e por forca das disposigoes legais em vigor. 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS PREcOS 

12.1. Os pregos sae fixos e irreajustaveis. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA DOTAcA0 ORQAMENTARIA 

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrAo a conta de re.iirses 

especificos consignados no Orcamento Geral Do Municipio dente exercicio, na dot- iv:An 

abaixo discriminada: 
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--1 DOTACOES 
Exercicio da 
despesa 

Conta da 
despesa 

Funcional programatica Fonte de recurso 

2014 2010 09.001.10.304.10012-087 303 
2014 2020 09.001.10.304.10012-087 497 

13.2. Caso a vigencia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do 

exercicio subsequente correrdo a conta das dotacoes orgamentarias indicadas em t , rine 

aditivo ou apostilamento. 

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZAcA0  

14.1. A execucao dos servicos ora contratados sera objeto de acompanhamento, cow rote. 

fiscalizagdo e avaliagdo por representante da CONTRATANTE, para este fim 

especialmente designado, corn as atribuigoes especificas determinadas na Lei n° 8.666, 

de 1993, conforme detalhado no Termo de Referencia. 

14.1.1. 0 representante da Contratante devera ser profissional habilitado e c.)11 

experiencia tecnica necessaria para o acompanhamento e controle da execuc5o dos 

servicos. 

14.2. 0 acompanhamento, o controle, a fiscalizacao e avaliacao de que trata este item 

tido excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRAT.1NITE 

responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, par quaisquer irregularidode-1 ou 

danos na execugdo dos servicos contratados. 

14.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servicos 

ora contratados, prestados em desacordo com a presente Edital e seus Anexos e corn a 

contrato. 

14.4. As determinac,5es e as solicitacoes formuladas pelo representante do 

CONTRATANTE encarregado da fiscalizagan do contrato deverilo ser pronta mente 

atendidas pela CONTRATADA, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERAcOES 

15.1. Eventuais alteracoes contratuais reger-se-do pela disciplina do artigo 65 da Lei n" 

8.666, de 1993. 

15.2. A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, as 

acrescimos ou supressOes que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (vinte 0 cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15.2.1. As supressOes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes pode,r5o 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

15.3. Em caso de prorrogagan contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, 

fica assegurado o reajuste do valor pactuado inicialmente pelo indice TNPC/TBCTE. 
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16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES 

ADMINISTRATIVAS  

16.1. As penalidades cabiveis estao pormenorizadas no item 21 e seus subitens do edital. 

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - MEDIDAS ACAUTELADORAS 

17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administracao Pnblica podera 

motivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento. como 

forma de prevenir a ocorrencia de dano de dificil ou impossivel reparagao. 

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO CONTRATUAL 

18.1. Os motivos para a rescisao do presente Contrato estao pormenorizados no item 22 

do edital. 

18.2. Os casos da rescisao contratual serao formalmente motivados nos itit 

assegurado o contraditorio e a ampla defesa. 

18.3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao 

e fundamentada da autoridade competente. 

18.4. Quando a rescisao ocorrer corn base nas alineas "m" a "q" do item 22.1, do edital, 

sem que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmehte 

comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

a) devolucao da garantia, se houver; 

b) pagamentos devidos pela execucao do Contrato ate a data da rescisao. 

18.5. A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execucao da 

garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das 

indenizagaes a ela devidos, bem como a retencao dos creditos decorrentes do Contrato, 

ate o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, alem das sancOes previstas neste 

instrumento. 

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS  

19.1. Os casos omissos ou situacoes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato ser5o 

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigoes contidas na Lei n° 8.078, de 

1990 - Codigo de Defesa do Consumidor, no Decreto nu 3.722, de 2001, na 1.4e: 

Complementar n° 123, de 2006, e na Lei n° 8.666, de 1993, bem como nos demais 

regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste 

Contrato, independentemente de suas transcrigoes. 

20. CLAUSULA VIGESIMA- DA PUBLICACAO  

20.1. A publicacao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial Do Municipio 

sera providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de vinte dias 20 (vinte) dias. 
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contados do quinto dia util do mes seguinte ao do sua assinaturo, correndo a despe poi' 

sua conta. 

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO  

21.1. As questOes decorrentes da utilizacao do presente Instrumento que nao puderem 

ser dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas no Justica Estodual. 

Comarca de Capanema-PR. 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apps lido e achado conforme, as  

partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (dual) vias, de igual teor e forma. pora 

urn so efeito, no presenca de 02 (duos) testemunhas abaixo assinadas. 

CAPANEMA, 	de 	 de 2014. 

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 	 Contra tada 

Prefeita Municipal 	 Representante legal 

Testemunhas: 

  

NOME: 

CPF: CPF: 

NOME: 
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ANEXO 04 

TERMO DE REM-JNCIA 

A Comissao de LicitacOes 

Referente: Convite n° 027/2014. 

A proponente abaixo assinada, participante da licitacdo modalidade Con\ ite n° 

027/2014, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas 

impostas pela Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empre:,1 que 

representa, que nao pretende recorrer da decisdo da Comissao de Licitacao, que julgou Os 

documentos de habilitacao, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de 

recurso da fase habilitatoria e ao prazo respectivo, e concordando, em consequencia. cum 

o curso do procedimento licitatorio, passando-se a abertura dos envelopes de proposta de 

preco dos proponentes habilitados. 

Capanema, 25/06/2014 

( nome, RG e assinatura do representante legal) 

OBS.: Esta declaracao devera ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 

carimbada com o nUrnero do CNPJ. 
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ANEXO 05 

DECLARAO; 0 DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR 

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuizo das sancoes e multas 

previstas no edital, que a empresa 	 (denominacao da Pessoa Juridica), 

inscrita no CNPJ sob o n" 	  , e microempresa ou empresp 

  

de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n" 

123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na Integra, 

estando apta, portanto, a exercer o direito de preferencia como criteria de desempate no 

procedimento licitatOrio Convite n° 027/2014, realizado pelo Municipio de Capiinein.,  -

PR. 

22/06/2014 

(assinatura do representante legal da empresa, corn firma reconhecida) 

OBS.: Esta declarac5o devera ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 

carimbada com o nnmero do CNPJ. 
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ANEXO 06 

DECLARAcA0 DE REGULARIDADE NO MINISTERIO DO TRABALHO(*) 

'Yam papel preferencialmente timbrado cam razno social, CNPJ, endereco completo, 

endereco eletronico, telefone, fax, corn nome e assinatura do representante legal) 

Abaixo consta modelo pare apresentacgo da DeclaracJo de .1tenclimeiro ao 

disposto no artigo 	inciso XXXII], da Constituicfio Federal. A declaracao clever7i ser 

entregue em papel timbrado da empresa licitante, corn assinatura de seu Repres(ntante 

Legal. Em caso de necessidade, deve ser leita a ressalva relativa ao emprego de aprendiz: 

se 11a0 for o caso, este ressalva nao deve constar da declaracao. 

DECLARAJ)AO DE REGULARIDADE NO MINISTERIO DO TRABALHO EM 
ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7°, INCISO XXXII]; DA CONSTITUICAO  
FEDERAL 

Referencia: 

Prefeitura Municipal de Capanema 

CONVITE ..../2014 

	  • inscrita no CNPJ/MF n° 	 por intermedio (1,  -OU 

representante legal, o(a) Sr(a) 	  , portador(a) do documen«) de 

identidade RG n°  	, emitido pela SSP/ , e do CPF 	 

DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 W Lei 

Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 do on u61.0 

de 1999, que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou  

insalubre e que nao emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condiciio de 

aprendiz. 

Capanema-PR, de  	de 2014. 

(Assinatura do representante legal ) 

Nome 

RG/CPF 

Cargo 
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ANEXO 07 

PROJETO BASICO 

OBJETO 

presente certame, organizado pela Secretaria de Sande do Municipio de Capanetua -

Parana tem como objeto: CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

EXECUO0 DE SERVIcOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FIN \ EN! 

ATERRO PROPRIO DA LICITANTE, DOS RESIDUOS DE LIXO CLASSE I Ia. II  

PRODUZIDOS NO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, ORIUNDOS DACAMPANHA 

CONTRA A DENGUE. 

QUANTIDADE A SER CONTRATADA: 

ITEM D ES CRICAO UN QUANTIA 

1 

EXECUCAO 	DE 	SERVIcOS 	DE 

COLETA, 	TRANSPORTE 	E 

DESTINACAO FINAL EM 

ATERRO PROPRIO DA LICITANTE, 

DOS RESIDUOS DE LIXO CLASSE I 

E II PRODUZIDOS NO MUNICIPIO 

DE CAPANEMA - PR, ORIUNDOS 

DACAMPANHA 	CONTRA 	A 

DENGUE. 

MES 12,00 

VALOR 

UNITARI 0 

MAXIMO 

6.542,00 

VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO 

R$ 78.504,00 (Setenta e Oito Mil e Quinhentos e Quatro Reais). 

JUSTIFICATIVA 

A presente licitacao se faz necessaria tendo em vista a coleta dos residuos colet as 

em atendimento a Campanha contra a Dengue no Municipio de Capanema 	PR 

realizada pela Secretaria de Sande. 

Assim, constatou-se a necessidade da contratac,:do de uma empresa especializada 

para a execucao de servicos de coleta, transports e destinacao final em aterro prOprio da 

licitante, dos residuos de lixo classe I e II. 
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0 valor maximo da licitacao foi constatando através de ampla pesquisa em 

mercado realizada pela Secretaria responsavel. 

DOS TIPOS DE RESiDUOS: 

a) Classe I (Perigosos):Residuos que, em funcao de suas propriedades fisico-quimicas 

e infecto-contagiosas, podem apresentar risco A sande pnblica e ao meio ambiente. C on  

certeza os residuos mais perigosos, pedem mais atencao do gerador, os acidentes in its  

graves e de maior impacto ambiental sao causados por esta classe de residuos. Podc'in ser  

condicionados, armazenados temporariamente, incinerados, tratados ou dispostos em 

aterros sanitarios preprios para receber residuos perigosos. Apresentam polo menos unix 

das seguintes caracteristicas: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 

patogenicidade. Exemplo de residuos: borra de tinta, latas de tinta, oleos minerAis e 

lubrificantes, residuos corn thinner, serragem contaminadas corn Oleo, graxa,  ou 

produtos quimicos, epis contaminadas (luvas e botas de couro), residues de sirs 

provenientes de tratamento termite de metais, estopas, borra de chumbo, lode da 

de lavagem, lona de freio, filtro de ar, pastilhas de freio, lodo gerado no corte, filtros de 

Oleo, papeis e plasticos contaminados corn graxa/eleo e varreduras. 

b) Classe II (Mao Inertes e Inertes):Divididos em A e B, sac) aqueles que niio se 

enquadram na classificacao de residuos Classe 1. Podem apresentar uma das 

propriedades: combustibilidade, biodegrabilidade ou solubilidade em dgua. 

Residuos de Classe II - A 

Nao Inertes, os componentes destes residuos, como materias organicas, papeis, vidros 

metais podem ser dispostos em aterros sanitarios ou reciclados, corn a avaliacao do 

potential de reciclagem de cada item. Exemplo de residuos: materials organices da 

indristria alimenticia, lamas de sistemas de tratamento de Aguas, limalha de corn) 

poliuretano, fibras de vidro, residuos provenientes de limpeza de caldeiras e lodes 

provenientes de filtros, epis (uniformes e botas de borracha, pO de polimento, varreduras, 

polietileno e embalagens, prensas, vidros (para -brisa), gessos, discos de corte, reboles. 

lixas e epi's nao contaminados. Os efluentes tambem podem ser classificados Ae -so 

normatizacao. 0 efluente classe II. entre muitos destinos, pode receber tratamento 

biologico. 

Residuos de Classe II - B 

Inertes, podem ser dispostos em aterros sanitarios ou reciclados, pais nao serr rri  

qualquer tipo de alteracao em sua composicao corn o passar do tempo. Exemplo de 

residuos: entulhos, sucata de ferro e ago. 

DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAOES DAS PARTES 
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-Cabers a CONTRATANTE, sem prejuizo das demais obrigacOes e responsabiltdades 

insertas neste edital e das constantes da Minuta do Contrato (Anexo 03): 

a) Responsabilizar-se polo lavratura do respect ivo contrato, coat bas, 1L,t. 

disposicaes estabelecidas no edital e seus anexos, e ainda, em consonancia coin i Lei 

Federal Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracoes; 

b) Assegurar os recursos orgamentarios e financeiros para custear a prestacao do 

servico; 

c) Permitir, durante a vigencia do contrato, o acesso dos representantes ou 

prepostos da CONTRATADA ao local da prestacao de servicos, desde que devidamente 

identificados; 

d) Encaminhar a CONTRATADA a Ordem de Servico, contendo todas as 

informagoes necessarias para a prestagao do servico, objeto deste edital: 

e) Acompanhar, controlar e avaliar a prestagao de servigo, observando os padriies 

de qualidade e seguranga exigidas, através da unidade responsavel pela gestao do 

contrato; 

Prestar a CONTRATADA, em tempo habil, as informacoes eventual -lente 

necessarias a execugao do servigo; 

g) Podera exigir, a qualquer tempo, que a contratada refaca o servigo quo julgar 

insuficientes, inadequados ou prejudiciais; 

h) Atestar as faturas correspondentes a prestacao do servigo, por intermedio do 

servidor competente; 

Efetuari) 	o pagamento devido pela execucao do servico,no prazo estabelecido. 

desde que cumpridas todas as formalidades e exigencias previstas; 

j) Cabers a CONTRATANTE definir os pontos em que os Conteineres serao 

instalados. 

k) Cabers a CONTRATANTE depositar os residuos nos Conteineres e solicitar a 

CONTRATADA a coleta destes, quando estiverem cora sua capacidade maxima. 

- Cabers a CONTRATADA, sem prejuizo das demais obrigagoes e responsabilidades 

insertas neste edital e da Minuta do Contrato (Anexo 03): 

a) tomar todas as providencias necessarias a fiel execugaTo do servigo objeto desta 

licitacao; 

b) manter, durante o period° de vigencia do contrato, todas as condicoes de 

habilitagao e qualificacao exigidas na licitacao; 

c) promover a execucao do servigo dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, 

em observancia as normas legais e regulamentares aplicaveis e as recomendacaes aceitas 

pela boa tecnica; 

d) prestar todos Os esclarecimentos que the forem solicitados 

CONTRATANTE, atendendo prontamente a quaisquer reclamagOes; 
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e) adotar medidas para a prestacdo de servicos solicitada. observando tu(hs as  

condicoes e especificacoes aprovadas pela CONTRATANTE; 

f) cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condicoes exigidos; 

g) substituir imediatamente qualquer equipamento que ndo atenda as normas 

sem direito a ressarcimento e sem onus para a CONTRATANTE; 

h) observar, rigorosamente, a legislacdo e as normas regulamentares emanadas 

pelos orgdos competentes; 

i) atentar-se para as normas relatives a volumes e outran, quando do transporte 

dos objetos; 

j) encaminhar a CONTRATANTE a Nota Fiscal/Fatura correspondendo ao se rN Lc() 

prestado, no prazo maxim° de 15 (quinze) dias ape's a execucdo do servico; 

k)Fornecer os todos os motoristas, diesel, veiculos, alem de realizar a manutencAo 

dos mesmos, para a boa execucao do objeto; 

1) Fornecer no minimo 06 (seis) Containeres de no minimo 40m8, para o deposit° 

dos residuos; 

m) Caso haja necessidade, fica sob responsabilidade da CONTRATADA todis es 

Onus corn transporte, locomocdo, alimentaedo, hospedagem e outros que por ventura se  

fizerem necessarios. 

DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO 

a) 0 contratado e responsdvel pelos danos causado a Administracao ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execuedo do contrato. 

b) 0 recebimento provisorio ou definitivo do objeto nao exclur a responsahi [Aide 

do contratado pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do cow r ,to, 

especialmente no que se refere a qualidade dos equipamentos disponibilizados. 

DAS CONDIOES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAa 0 

a) A CONTRATADA devera realizar a coleta corn no minimo 01 (urn) 

caminhao especial equipado para o carregamento de no minimo 02 (dois) Conteineres de 

no minimo 40m8  por carga; 

b) A CONTRATADA devera dar destinagdo final dos residuos em Aterro de 

sua propriedade; 

c) Assim que os Conteineres estiverem lotados de residuos, a Administracao 

devera solicitar a CONTRATADA o recolhimento daqueles, via e-mail ou fax. 

d) A CONTRATADA devera realizar a coleta em ate 24 (vinte quatro) horas, 

contadas a partir da solicitagdo. 
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e) 	Mensalmente, cabera a CONTRATADA apresentar comunicacao escrita 

fiscalizagao da CONTRATANTE, a qual competira, no prazo de ate 15 (quinze) dins, a 

verificagao dos servigos executados, para fins de recebimento. 

0 	0 recebimento tambem ficara sujeito a apresentacao da nota fiscal 

correspondente e de relatOrio, devidamente assinado, constando a quantidade de lixo 

recolhido naquele mes e a destinagao dada pela CONTRATADA. 

g) ApOs a inspegao no Municipio se os servicos estao sendo prestados 

adequadamente e a entrega do relatOrio mencionado acima, sera lavrado Termo de 

Recebimento Definitivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela 

fiscalizagao, relatando as eventuais pendencias verificadas. 

h) A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem ictos, 

defeitos ou incorrecoes resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo 

fiscalizagao nao atestar a prestagao de servigos ate que sejam sanadas todas <tti evi.,, itt us  

pendencias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento. 

i) Na hipotese de a verificagao a que se refere o item 19.4 nao ser procedida 

tempestivamente, reputar-se-d como realizada, consumando-se o recebimento definitivo 

no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado a Contratante nos 15 

(quinze) dias anteriores a exaustao do prazo. 

j) 0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATA1). \, -In 

qualquer epoca, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em 

contrato e por forga das disposigOes legais em vigor. 

PRAZO DO INICIO DOS SERVICOS 

empresa vencedora devera iniciar os servigos imediatamente apes a assinatto a do 

contrato. 

PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO 

12 (doze) meses, podendo ser prorrogado caso haja necessidade da continuagao dos 

servigos. 

CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA 

DOTAcOES 

Exercicio da 

despesa 

Conta da 

despesa 

Funcional prograrnatica Fonte de recurso 

2014 2010 09.001.10.304.10012-087 303 

2014 2020 09.001.10.304.10012-087 497 

Av Pedro VInate Pangot de Souza 1080 - Centro - 85760-000 
Fone 46-3552-1321 - Fax 46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 
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Av Pedro Innato Pangot de Souza 1080 — Centro — 85760-000 
Fone 46-3552-1321 — Fax 46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Municipio de Capanema 	 P6gina 1 

Convite 27/2014 

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS SERVICOS 

CNPJ: 	- 	 Fornecedor : 
	

E-mail: 

Endereco 
	

Telefone: 
	

Fax: 
	

Celular: 

Inscricao Estaduar 
	

Contador: 
	

Telefone contador: 

Representante: 	 CPF: 	 RG: 

Endereco representante: 	 Telefone representante: 

E-mail representante: 

Banco: 	 Agenda: 	 Conta: 	 Data de abertura: 

Lote : 001 	Lote 001 

N° Item Descricao do Produto / Servico 	 Qtde. 	Unid. 	Preto Maximo Marca 	 Preto Unitario Preto Total 

001 EXECUCAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM 
	

12 00 	MES 
	

6 542 00 	 0 00 

ATERRO PROPRIO DA LICITANTE, DOS RESIDUOS DE LIXO CLASSE I E II PRODUZIDOS 

NO MUNICiP10 DE CAPANEMA - PR ORIUNDOS DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE 

	

PREcO TOTAL DO LOTE : 
	

0,00 

	

TOTAL DA PROPOSTA: 
	

0,00 

CNPJ 	/ - 

    

     

.,Proposta - Ver,ar 1 1 3 7 

   

09/06/2014 14 18 2; 



12/6/2014 	 Mural de Li citacees Municipais 
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ssinatura do fornec dor 

Prefeitura .Municipal de  
Capanema 

DEPARTAMENTO DE COORDENACAO DE DESPESAS 

PROTOCOLO DE ENTREGA 

Data da Emissao: 16/06/2014 
	

Edital 0: 027 
	

Tipo Convite 
FORNECEDOR : 

SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA 
07.151.208/0001-50 

LOC SAO LUIZ, S/ N° - CEP: 85635000 - BAIRRO: ZONA RURAL 
CIDADE/UF: Nova Esperanga do Sudoeste/PR 

Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de Licitacdo referente a (Convite N° 027), devidamente preenchida e de acordo 
corn a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo(amos) com as condicoes do Edital. 

Obs.: Devolver a PREFEITURA, d vidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitacao. 

SAINA ECOLOGICO TRANSPORTE DE LIXO LYDA 
Red. PR 417 - LotQ 21i - A do leba 22 Pe - boas Rural 
85635-000 NOVA ESPERANcA DO SUDOESTE - PR 
CNPJ 07.151 208/0041-50 / FOSE 46-3546-1164 

Av. Pedro Mato Padgot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Prefeitura Municipal de  
Capanema 

DEPARTAMENTO DE COORDENACAO DE DESPESAS 

PROTOCOLO DE ENTREGA 

Data da Emissao: 16/06/2014 
	

Edital n°: 027 
	

Tipo Convite 

FORNECEDOR : 

QUALITY BIO - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME 
11.052.582/0001-76 

RUA VICENTE FERRAZ CAMPOS, 1122 - CEP: 87507030 - BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL I CIDADE/UF 
Umuarama/PR 

Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de Licitacao referente a (Convite N° 027), devidamente preenchida e de acordo 
corn a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo(amos) com as condicoes do Edital. 

Assinatura 	ecedor 

Obs.: Devolver a PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitagio. 

Quality bio — Gerenciamento de 
Resicluos LTDA — ME 

CNPJ: 11.052.582/0001-76 

Rua Vicente Ferraz Campos, n° 1122 

CEP: 87.507-030, Parque industrial 

Umuarama — Parana. 

Av. Pedro Vislato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



cedo 

Prefeitura AunicipaC de 
Cayanema  

DEPARTAMENTO DE COORDENACAO DE DESPESAS 

PROTOCOLO DE ENTREGA 

Data da Emissao: 16/06/2014 
	

Edital n°: 027 
	

Tipo Convite 

FORNECEDOR : 

LIMPEZA E CONSERVAcA0 PEMA LTDA EPP 
03.040.285/0001-82 

LINHA SAO ROQUE , S/1\1 - CEP: 85660000 - BAIRRO: CIDADE/UF: Dois Vizinhos/PR 

Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de Licitacao referente a (Convite N° 027), devidamente preenchida e de acordo 
corn a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo(amos) corn as condicks do Edital. 

Obs.: Devolver a PREFF 'TURA, de, idamente assinado, no ato do recehimento do Edital de licitacAo. 

Av Pedro Vinato Pangot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone 46-3552-1321 - Fax 46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 
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PROCURAcA0 

A empresa Sabia Ecologico Transporte de Lixo Ltda portadora do CNPJ: 
07.151.208/0001-50, com sede na Localidade de Sao Luiz Zona Rural, S/N, 
CEP: 85.635-000, Nova Esperanga do Sudoeste — Parana, por meio de 
AUGUST!NHO STANG, portador da cedula de RG 3.945.417-3 CPF 
545.921.519-68 representado Sado Administrador constitui como suficiente 
PROCURADOR Sr. Ricardo Furlan, RG 9.414.442-6/SESP-PR, CPF 
060.826.199-86, outorgando-Ihe poderes gerais para representar a referida 
empresa perante o CONVITE n° 027/2014, outorgando ainda poderes 
especificos para efetuar lances, assinar qualquer documento inclusive contrato 
e praticar todos os demais atos necessarios ao procedimento licitatorio. 

Nova Esperanga do Sudoeste - PR, 24 de junho de 2014. 

www.sablaecologico.com.br  - sabiaecologico@hotmail.com  - CNPJ 07.151.208/00 -50 
Aterro: Loc. Sao Luiz, S/n - Zona Rural - 85635-000-NOVA ESPERANQA DO SUDOESTE 	 PR. 

SAC: Av. Iguagu, 615 - FORTE2 	3566-1199 - 85635-000 - NOVA ESPERANgA DO SUDOESTE - PR. 

ESCRITORIO: CHAPECO - SC - FORTE (69D 3322-6007 - sabiaecologico.chapeco@hotmail.com  
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OITAVA ALTERAQA0 CONTRATUAL DA SOCIEDADE: 
SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA 

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

folha 1 de 4 

Os abaixo identificados e qualificados: 
1) ANDREI RAFAEL STANG, brasileiro, solteiro, nascido em 09.10.1984, 
Empresario, 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. 
Iguagu, 10, Centro, N.Esperanca do Sudoeste -PR, CEP 85635-000 e 
2) AUGUSTINHO STANG, brasileiro, solteiro, nascido em 02.10.1965, 
Empresario, inscrito no CPF/MF sob n° 545.921.519-68, portador da carteira de 
identidade RG n° 3.945.417-3/ SESP-PR, residente e domiciliado na Av. 
Iguagu, 520, Centro, Nova Esperanga do Sudoeste -PR, CEP 85635-000, 
Unicos sOcios componentes da sociedade empresaria limitada que gira nesta 
praga sob o nome de SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA, 
corn sede na Loc. sao Luiz, S/N, Zona Rural, Nova Esperanga do Sudoeste -
PR, CEP 85635-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Parana sob 
o NIRE 412.0538048-8 em 27/12/2004 e Ultima alteragao contratual registrada 
sob n°. 20102448833 em 18/03/2010 e inscrita no CNPJ/MF sob n2  
07.151.208/0001-50, resolvem alterar e consolidar o contrato social mediante 
as condigoes estabelecidas nas clausulas seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO AUMENTO DE CAPITAL: 0 capital social que 6 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 (urn real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado 
em moeda corrente nacional, a elevado para R$ 1.200.000,00 (hum milhao duzentos mil reais), 
divididos em 1.200.000 (hum milhao duzentos mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 
1,00 ( urn real) cada uma. 

§ 1.° - FORMA E PRAZO: 0 aumento de capital acima previsto e consolidado, no 
valor de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), b inteiramente subscrito e 
integralizado pelos sOcios, em moeda corrente do pals, neste ato, proporcionalmente as suas 
participagoes no capital da sociedade. 

§ 2.° - NOVA DISTRIBUIcA0 DO CAPITAL: Em virtude das modificagOes havidas, o 
capital fica assim dividido entre os s cios: 

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

CLAUSULA SEGUNDA ; DA ALTERAcA0 DO OBJETO SOCIAL: A sociedade que tem por 
objeto social a exploragao do ramo de Transporte e coleta de lixo urbano, hospitalar, industrial, 
varrigao de vias e logradouros publicos, operagao, controle, monitoramento, manutengao de 
aterros sanitarios, obras, servigos e execugao de servigos de engenharia sanitaria de limpeza 
urbana e transporte rodoviario 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, varrigao de vias e logradouros pOblicos, operagao, controle, 
monitoramento, manutengto de aterros sanitarios, obras, servigos e execugao de servigos de 
engenharia sanitaria de limpeza urbana e transporte rodoviario de cargas em geral, 
intermunicipal, interestadual e internacional, aterro sanitario e compostagem de residuos 
animals, industria de triagem, reciclagem e reaproveitamento de residuos, incineragao de 
residuos contaminados corn derivados de petroleo e transporte de residuos salidos de origem 
industrials e comerciais 
CLAUSULA TERCEIRA — As demais clausulas permanecem inalteradas. 
CLAUSULA QUARTA - DA CONSOLIDAcA0 DO CONTRATO: A vista da modificagao ora 
ajustada, consolida-se o contrato social, que.passa a ter a seguinte redagao: 
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OITAVA ALTERAgA0 CONTRATUAL DA SOCIEDADE: 	kro 
SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA 

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

folha 2 de 4 
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CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA 

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

1) ANDREI RAFAEL STANG, brasileiro, solteiro, nascido em 09.10.1984, 
Empresario, inscrito no CPF/MF sob n9  047.042.039-13, portador da carteira de 
identidade RG n° 8.382.109-4/ SESP-PR, residente a domiciliado na Av. 
Iguagu, 10, Centro, N.Esperanca do Sudoeste -PR, CEP 85635-000 e 
2) AUGUSTINHO STANG, brasileiro, solteiro, nascido em 02.10.1965, 
Empresario, inscrito no CPF/MF sob n° 545.921.519-68, portador da carteira de 
identidade RG n° 3.945.417-3/ SESP-PR, residente e domiciliado na Av. 
lguagu, 520, Centro, Nova Esperanga do Sudoeste -PR, CEP 85635-000, 
Tern constitufda entre-si uma sociedade empresaria limitada que gira nesta 
praga sob o nome de SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LIDA, 
corn sede na Loc. Sao Luiz, SIN, Zona Rural, Nova Esperanga do Sudoeste -
PR, CEP 85635-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Parana sob 
o NIRE 412.0538048-8 em 27/12/2004 e inscrita no CNPJ/MF sob ng• 
07.151.208/0001-50, regida pelos artigos 1052 a 1087 da Lei 10406/2002, 
pelas demais exposigoes legais aplicaveis a especie, resolvem atualizar e 
consolidar as clausulas seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMIC(LIO: A sociedade gira sob 
o nome empresarial de SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA e tern sede e 
domic(lio na Loc. Sao Luiz, SIN, Zona Rural, CEP 85635-000 em Nova Esperanga do 
Sudoeste-PR. 
CLAUSULA SEGUNDA 	FILIAIS E OUTRAS DEPENDENCIAS: A sociedade podert a 
qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependancia, no pais ou no exterior, mediante 
alteragao contratual assinada por todos as sOcios. 
CLAUSULA TERCEIRA - INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURACAO DA 
SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 28/12/2004 em seu prazo de duragdo 
por tempo indeterminado. 
CLAUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploracao no ramo 
de: Transporte a coleta de lixo urbano, hospitalar e industrial, Varrigao de vias e logradouros 
pCiblicos, operagao, controle, monitoramento, manutengao de aterros sanitarios, obras e 
Servicos, Execugao de servigos de engenharia sanitaria de limpeza urbana, Transporte 
rodovitrio de cargas em geral, intermunicipal, interestadual a internacional, aterro sanitario e 
compostagens de residuos animals, industria de triagem e reaproveitamento de residuos, 
incineracao de residuos contaminados corn derivados de petrOleo e transporte de residuos 
salidos de origem industriais e comerciais. 
CLAUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: 0 capital social 6 de R$ 1.200.000,00 ( hum milhao 
duzentos mil reais ), divididos em 1200000 ( hum milhao duzentos mil) quotas de capital no 
valor nominal de R$ 1.00 ( urn real ) cada uma, subscrita e ja integralizadas, em moeda 
corrente do Pals, elos sacios e distribuidas da se uinte forma: 

SOCIO (%) QUOTAS VALOR 
ANDREI RAFAEL STANG 2.00 24.000 24.000,00 
AUGUSTINHO STANG 98.00 1.176.000 1.176.000,00 
TOTAL 	 • 100.00 1.200.000 1.200.000,00 

CLAUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SOCIOS: A responsabilidade de cada 
socio a restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela 
integralizagao do capital social, conforme dispoe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002. 
CLAUSULA SETIMA - CESSAO E TRANSFEReNCIA DE QUOTAS: As quotas sao 
indivislveis e nao poderao ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos 
outros socios, a quem fica assegurado, err igualdade de condigoes e pram o direito de 
preferencia para a sua aquisigao se pastas a venda, formalizando, se realizada a cessao 
delas, a alteragao contratual pertinente. 
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OITAVA ALTERAcA0 CONTRATUAL DA SOCIEDADE: 
SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA 	tk\ k‘ '0 	2,  

CNPJ/MF N.° 07.151.208/0001-50 
NIRE 412.0538048-8 
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Paragrafo Unice: 0 secio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas 
devera notificar por escrito aos outros s6cios, discriminando a quantidade de quotas postas 
venda, o prego, forma e prazo de pagamento, pare que ester exergam ou renunciem ao direito 
de preferencia, o que deverdo fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da 
notificagdo ou em prazo major a criterio do secio alienante. Se todos os secios manifestarem 
seu direito de preferencia, a cessdo das quotas se fare na proporgao das quotas que entdo 
possufrem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferencia, as quotas 
poderdo ser livremente transferidas. 
CLAUSULA OITAVA - ADMINISTRAgA0 DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: 
A administragao da sociedade cabe a AUGUSTINHO STANG, corn os poderes e atribuig6es 
de gerir e administrar os negOcios da sociedade, represents-la ativa e passivamente, judicial e 
extra judicialmente, perante Orgaos ptIblicos, instituigoes financeiras, entidades privadas e 
terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessaries a consecugdo dos 
objetivos ou a defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome 
empresarial isoladamente 
§ 1.° - E vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou 
assumir obrigagoes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar 
ou alienar bens irneveis da sociedade, sem autorizagdo do outro secio. 
§ 2.° - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir mandataries da 
sociedade, especificados no instrumento os atos e operagOes que poderdo praticar. 
CLAUSULA NONA - RETIRADA PRO-LABORE: Os secios poderdo, de comum acordo, fixar 
uma retirada mensal, a Mule de "pro-labore", observadas as disposigoes regulamentares 
pertinentes. 
CLAUSULA DECIMA - EXERCICIO SOCIAL, DEMONSTRAcOES FINANCEIRAS E 
PARTICIPAcA0 DOS SOCIOS NOS RESULTADOS: Ao termino da cada exercfcio social, em 
31 de dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua administragao, 
procedendo a elaboragao do inventario, do balance patrimonial e do balance de resultado 
econemico, cabendo aos s6cios, na proporgdo de sues quotas, os lucros ou perdas apurados. 
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses 
seguintes ao termino do exercfcio social, os secios deliberarao sobre as contas e designarao 
administradores quando for o caso. 
Paragrafo Unice - Ate 30 (trinta) dias antes da data marcada pare a reunido , o balance 
patrimonial e o de resultado econOmico devem ser postos, por escrito, e corn a prova do 
respective recebimento, a disposigdo dos s6cios que ndo exergam a administragdo. 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIcA0 DE SOCIO: Falecendo 
ou interditado qualquer socio, a sociedade continuara suas atividades corn os herdeiros, 
sucessores e o incapaz. Nao sendo possfvel ou inexistindo interesse destes ou dos secios 
remanescentes, o valor de seus haveres sere apurado e liquidado corn base na situagao 
patrimonial da sociedade, a data da resolugao, verificada em balance especialmente levantado. 
Paragrafo ("mice - 0 mesmo procedimehto sera adotado em outros casos em que a sociedade 
se resolve em relagao a seu sock). 
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DECLARAcA0 DE DESIMPEDIMENTO: 0 Administrador 
declare, sob as penas da lei, que ndo este impedido de exercer a administragao da sociedade, 
por lei especial, ou em virtude de condenagao criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, 
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pitlicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricagdo, peita ou suborno, concussdo, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistdma financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrencia, contra 
as relagOes de consumo, fe pubijca ou a propriedade. 
CLAUSULA DECIMA QUARTA - FORO: Fica eleito o fore da comarca de Nova Esperanga do 
Sudoeste -PR para o exercfcio e o cumprimento dos direitos e obrigagOes resultantes deste 
contrato, corn expressa renOncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja 
ou venha ser. 
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E por estarem assim, justos e contratados, Iavram, datam e 'assinam, juntamente 

corn 2 (duas) testemunhas, a presente alteracao, em 3 (fres) vias de igual teor e forma, 
devidamente rubricadas pelos socios em todas as suas foihas, obrigando-se fielmente por si, 
seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos. 

Nova Esperanca do Sudoeste -PR, 26 de Julho de 2012. 
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Os abaixo identificados e qualificados: 
1) ANDREI RAFAEL STANG, brasileiro, solteiro, nascido em 09.10.1984, 
Empresario, 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. 
Iguagu, 10, Centro, N.Esperanca do Sudoeste -PR, CEP 85635-000 e 
2) AUGUSTINHO STANG, brasileiro, solteiro, nascido em 02.10.1965, 
Empresario, inscrito no CPF/MF sob ng  545.921.519-68, portador da carteira de 
identidade RG n° 3.945.417-3/ SESP-PR, residente e domiciliado na Av. 
Iguagu, 520, Centro, Nova Esperanga do Sudoeste -PR, CEP 85635-000, 
unicos sOcios componentes da sociedade empresaria limitada que gira nesta 
praga sob o nome de SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA, 
corn sede na Loc. Sao Luiz, S/N, Zona Rural, Nova Esperanga do Sudoeste -
PR, CEP 85635-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Parana sob 
o NIRE 412.0538048-8 em 27/12/2004 e Ultima alteragao contratual registrada 
sob n°. 20102448833 em 18/03/2010 e inscrita no CNPJ/MF sob n2  
07.151.208/0001-50, resolvem alterar e consolidar o contrato social mediante 
as condicoes estabelecidas nas clausulas seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO AUMENTO DE CAPITAL: 0 capital social que 6 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 (urn real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado 
em moeda corrente nacional, 6 elevado para R$ 1.200.000,00 (hum milhao duzentos mil reais), 
divididos em 1.200.000 (hum milhao duzentos mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 
1,00 ( urn real) cada uma. 

§ 1.° - FORMA E PRAZO: 0 aumento de capital acima previsto e consolidado, no 
valor de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), 6 inteiramente subscrito e 
integralizado pelos sOcios, em moeda corrente do pals, neste ato, proporcionalmente as suas 
participagoes no capital da sociedade. 

§ 2.° - NOVA DISTRIBUIcA0 DO CAPITAL: Em virtude das modificagees havidas, o 
capital fica assim dividido entre os %Solos: 

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

CLAUSULA SEGUNDA - DA ALTERAc 0 DO OBJETO SOCIAL: A sociedade que tern por 
objeto social a exploragao do ramo de Transporte e coleta de lixo urbano, hospitalar, industrial, 
varrigao de vias e logradouros publicos, operagao, controle, monitoramento, manutengao de 
aterros sanitarios, obras, servigos e execugao de servigos de engenharia sanitaria de limpeza 
urbana e transporte rodoviario 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, varrigao de vias e logradouros publicos, operagao, controle, 
monitoramento, manutengao de aterros sanitarios, obras, servigos e execugao de servigos de 
engenharia sanitaria de limpeza urbana e transporte rodoviario de cargas em geral, 
intermunicipal, interestadual e internacional, aterro sanitario e compostagem de residuos 
animais, industria de triagem, reciclagem e reaproveitamento de residuos, incineragao de 
residuos contaminados corn derivados de petrOleo e transporte de residuos salidos de origem 
industriais e comerciais 	. 
CLAUSULA TERCEIRA — As demais clausulas permanecem inalteradas. 
CLAUSULA QUARTA - DA CONSOLIDAQAO DO CONTRATO: A vista da m " gao ora 
ajustada, consolida-se o contrato social, que-passa a ter a seguinte redagao: 
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CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA 

CNPJ/MF N° 07.151.208/0001-50 
N1RE 412.0538048-8 

1) A" 	RArAEL---ST-ANGT— 	o, solteiro, nascido em 09.10.1984, 
Empresario, 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. 
Iguagu, 10, Centro, N.Esperanca do Sudoeste -PR, CEP 85635-000 e 
2) AUGUSTINHO STANG, brasileiro, solteiro, nascido em 02.10.1965, 
Empresario, 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. 
Iguagu, 520, Centro, Nova Esperanga do Sudoeste -PR, CEP 85635-000, 
Tern constitufda entre-si uma sociedade empresaria limitada que gira nesta 
praga sob o nome de SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA, 
corn sede na Loc. Sao Luiz, S/N, Zona Rural, Nova Esperanga do Sudoeste -
PR, CEP 85635-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Parana sob 

NIRE 412.0538048-8 em 27/12/2004 e inscrita no CNPJ/MF sob n° 
07.151.208/0001-50, regida pelos artigos 1052 a 1087 da Lei 10406/2002, 
pelas demais exposigoes legais aplicaveis a especie, resolvem atualizar e 
consolidar as clausulas seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICILIO: A sociedade gira sob 
o nome empresarial de SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA e tern sede e 
domicilio na Loc. sao Luiz, S/N, Zona Rural, CEP 85635-000 em Nova Esperanga do 
Sudoeste-PR. 
CLAUSULA SEGUNDA 	FILIAIS E OUTRAS DEPENDENCIAS: A sociedade podert a 
qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependOncia, no pals ou no exterior, mediante 
alteragao contratual assinada por todos os sOcios. 
CLAUSULA TERCEIRA - INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAcA0 DA 
SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 28/12/2004 em seu prazo de duragao é 
por tempo indeterminado. 
CLAUSULA QUARTA OBJETO SOCIAL: A sociedade tern por objeto a exploragao no ramo 
de: Transporte e coleta de lixo urbano, hospitalar e industrial, Varrigao de vias e logradouros 
publicos, operagao, controle, monitoramento, manutengao de aterros sanitarios, obras e 
Servicos, Execugao de servigos de engenharia sanitaria de limpeza urbana, Transporte 
rodoviario de cargas em geral, intermunicipal, interestadual e internacional, aterro sanitario e 
compostagens de residuos animals, industria de triagem e reaproveitamento de residuos, 
incineragao de residuos contaminados corn derivados de petr6leo e transporte de residuos 
solidos de origem industrials e comerciais. 
CLAUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: 0 capital social é de R$ 1.200.000,00 ( hum milhao 
duzentos mil reels ), divididos em 1200000 ( hum milhao duzentos mil) quotas de capital no 
valor nominal de R$ 1.00 (um real ) cada uma, subscrita e ja integralizadas, em moeda 
corrente do Pals, elos socios e distribuidas da se uinte forma: 

SOCIO (%) QUOTAS VALOR 
ANDREI RAFAEL STANG 2.00 24.000 24.000,00 
AUGUSTINHO STANG 98.00 1.176.000 1.176.009,00 
TOTAL 	 . 100.00 1.200.000 1.200.000,00 

CLAUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS S CIOS: A responsabilidade de cada 
socio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela 
integralizagao do capital social, conforme dispae o art. 1.052 da Lei 10.406/2002. 
CLAUSULA SETIMA - CESSAO E TRANSFERENCIA DE QUOTAS: As quotas sao 
indivisfveis e nao poderao ser cedidas ou transferidaS a terceiros sem o consentimento dos 
outros sOcios, a quem fica assegurado, em igualdade de condigOes e prego, o direito de 
preferencia para a sua aquisigto se postas b venda, formalizando, se realizada a cessao 
delas, a alteragao contratual pertinente. 
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OITAVA ALTERACAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: 
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Paragrafo Cmico: 0 socio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas 
devera notificar por escrito aos outros sOcios, discriminando a quantidade de quotas postas 
venda, o prego, forma e prazo de pagamento, para que estes exergam ou renunciem ao direito 
de preferencia, o que deverao fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da 
notificagao ou em prazo major a criterio do sOcio alienante. Se todos os sOcios manifestarem 
seu direito de preferencia, a cessao das quotas se fare na proporgao das quotas que entao 
possuirem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferencia, as quotas 
poderao ser livremente transferidas. 
CLAUSULA OITAVA - ADMINISTRAcA0 DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: 
A administragao da sociedade cabe a AUGUSTINHO STANG, corn os poderes e atribuigOes 
de gerir e administrar os negOcios da sociedade, representa-la ativa e passivamente, judicial e 
extra judicialmente, perante Orgaos pCiblicos, instituigOes financeiras, entidades privadas e 
terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessarios a consecugao dos 
objetivos ou a defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o use do nome 
empresarial isoladamente. . 
§ 1.° - 	vedado o use do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou 
assumir obrigagOes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar 
ou alienar bens irn6veis da sociedade, sem autorizagao do outro sOcio. 
§ 2.° - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir mandatarios da 
sociedade, especificados no instrumento os atos e operagoes que poderao praticar. 
CLAUSULA NONA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sOcios poderao, de comum acordo, fixer 
uma retirada mensal, a titulo de "pro-labore", observadas as disposigoes regulamentares 
pertinentes. 
CLAUSULA DECIMA - EXERCICIO SOCIAL, DEMONSTRAOES FINANCEIRAS E 
PARTICIPAcA0 DOS SOCIOS NOS RESULTADOS: Ao termino da cada exercicio social, em 
31 de dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua administragao, 
procedendo a elaboragao do inventario, do balango patrimonial e do balango de resultado 
economic°, cabendo aos s6cios, na proporgao de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses 
seguintes ao termino do exercicio social, os sOcios deliberarao sobre as contas e designarao 
administradores quando for o caso. 
Paragrafo Cmico - Ate 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reuniao , o balance 
patrimonial e o de resultado econOmico devem ser postos, por escrito, e corn a prova do 
respectivo recebimento, a disposigao dos s6cios que nao exergam a administragao. 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIQAO DE SOCIO: Falecendo 
ou interditado qualquer sOcio, a sociedade continuara 	suas atividades corn os herdeiros, 
sucessores e o incapaz. Nao sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou dos socios 
remanescentes, o valor de seus haveres sera apurado e liquidado corn base na situagao 
patrimonial da sociedade, a data da resolugeo, verificada em balango especialmente levantado. 
Paragrafo Cmico - 0 mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que a sociedade 
se resolve em relagao a seu sOcio. 
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DECLARAQAO DE DESIMPEDIMENTO: 0 Administrador 
declare, sob as penas da lei, que nao esta impedido de exercer a administragao da sociedade, 
por lei especial, ou em virtude de condenagao criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, 
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pirblicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricagao, peita ou suborno, concussao, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistdma financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrencia, contra 
as relagoes de consumo, fa publics ou a propriedade. 
CLAUSULA DECIMA QUARTA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Nova Esperanga do 
Sudoeste -PR para o exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigagOes resultantes deste 
contrato, corn expressa renUncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja 
ou venha ser. 
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OITAVA ALTERAcA0 CONTRATUAL DA SOCIEDADE: 
SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA 

CNPJ/MF N.° 07.151.208/0001-50 
NIRE 412.0538048-8 
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folha 4 de 4 
E por estarem assim, justos e contratados, Iavram, datam e assinam, juntamente 

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

Nova Esperanca do Sudoeste -PR, 26 de Julho de 2012. 
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MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA •E COMERCIO EXTERIOR 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMERCIO 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA 	' 

CERTIDAO SIMPLIFICADA 	 ,.:Paciina;. 001 / 0 
Certificamos que as informagOas abaixo conStarn dos documentos arquivados nesta Junta Con*Cial es.6°.vtgerttea 
na data da sua expedicao. 
Nome Empresarlai

• $ABIA ECOLOGIC° TRANSPORTES DE LIXO LTDA 

Natureia SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 
Numero de Identificagao do Registro de 	 CNPJ 	 Data de Arquivamento do 
Empresas - NIRE (Sects) 	 Ato,Constitutivo 
41 2 4)538048-8 	 07.151.208/0001-50 	 27/12/2004 

Enderego Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
LOC SAO LUIS, SIN, ZONA RURAL, NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE, PR, 85.635-000 
Objeto Social 
TRANSPORTES E COLETA DE LIXO URBANO, HOSPITALAR E INDUSTRIAL, E VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS 
PUBL1COS, OPERA AO , CONTROLE , MONITORAMENTO , MANUTEN9A0 DE ATERROS SANITARIOS OBRAS E 
SERVICOS; E EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA SANITARIA DE LIMPEZA URABANA;TRANSPORTES 
RODOVIARIO DE CARGAS EM GERAL INTERMUNICIPAL , INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, ATERRO SANITAR/O 
COMPOSTAGENS DE RESIDUOS ANIMALS, INDUSTRIA DE TRIAGEM E REAPROVEITAMENTO DE RESIDUQS, 
INCINERA00 DE RESIDUOS CONTAMINADOS OM DERIVADOS DE PETROLEOE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLID0i, 
DE ORIGEM INDUSTRIALS E COMERCIAIS. 

Data de Inicio 
de AtIviclade 

28/12/2004 

-• 

Capital: R$ 	1.200.000,00 
(OM MILHAO E DUZENTOS MIL REAIS) 

Capital Integralizado: R$ 	1.200.000,00 
(UM MILHAO E DUZENTOS MIL REAIS) 

Microempresa ou 
; Empresa de Pequeno Porte 

(Lei n° 123/2006) 

Ptazo de Duracaq 

4ndeterrninado 

OcioS/PartiCipagao no Capital/Especie de SoCio/Administrador/Termino do Mandato 	 Termlne do 
, 	.... 

Nome/CPP ou CNPJ 	 perticloactio no car tal (R$) Eseecie d, Sock. Adirdpetterlor 	1V14ndato 

AGOGSTINHQ STANG 	 1.176,000,00 SOCIO 	 Admirdsti'ador 	Xxxxxxxxx x 

	

24.000,00 SOCK) 	 XXVO(XXX0( 

VIthlio Arquivamen • 	 Situactio 
Dat 	 NOmero: 20125409842 	 REGISTRO ATIVO 

Ato: 	9A0 Status 
Event° (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESAPIAL) 	 ' XXXXXXXXXXXXXXXXO.. • 

. " cOr4soLibAcAo DE CONTRATO/ESTATUTO 

FRANCISCO BELTRAO 
14/371558-5 

SEBASTIAO MOTTA 
SECRETARIO GERAL 

AUTENTICAGAO 
Certifico que confute 00rn 0 041 

'Novo Esperaot 	Sueleofitu 

1 0 

646421.519-68 
ANDREI RAFAEL STANG 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOAJURIDICA 

NUMERO DE INSCRICAO 

07.151.208/0001-50 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE iNscRicAo E DE SITUA9A0 DATA DE ABERTURA 

CADASTRAL 	 27/12/2004 

.DOME EMPRESARIAL 

SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

CODIGO E DESCRIQAO DA ATIVIDADE ECONOM ICA PRINCIPAL 

38.12-2-00 - Coleta de residuos perigosos 

CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDAD ES ECONOMICAS SECUNDARIAS 

38.11-4-00 - Coleta de residuos nao-perigosos 
49.30-2-03 - Transporte rodoviario de produtos perigosos 
81.29-0-00 - Atividades de lim peza nao es pecificadas anteriormente 
49.30-2-02 - Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudangas, intermunicipal, 
interestadual e internacional 
38.21-1-00 - Tratamento e disposigao de residuos nao-perigosos 
38.22-0-00 - Tratamento e disposigao de residuos perigosos 
38.39-4-99 - Recuperagao de materiais nao es pecificados anteriormente 

CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZAJURIDICA 

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIM ITADA 

LOGRADOURO 
	

NUMERO 	COM PLEM ENTO 

_OC. SAO LUIZ 
	

S/N 

CEP 	 BAIRRO/DISTRITO 
	

MUNICIPIO 
	

OF 

85.635-000 	 ZONA RURAL 
	

NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE 
	

PR 

SITUACAO CADASTRAL 
	

DATA DA SITUACAO CADASTRAL 

ATIVA 
	

27/12/2004 

MOTIVO DE SITUAQAO CADASTRAL 

SITUACAO ESPECIAL 
	

DATA DA SITUACAO ESPECIAL 

2/6/2014 	 Comprovante de Inscricao e de Situacao Cadastral - Impressao 

Receita Federal 

Comprovante de Inscrigao e de Situagao Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificacao da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergencia, providencie junto a 
RFB a sua atualizacao cadastral. 

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

Emitido no dia 02/06/2014 as 14:11:45 (data e hora de Brasilia). 

Voltar 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 02/06/2014 
http://www.receita.fazenda.gov.br/prepararImpressadIrnprimePagina.asp 	 1/1 
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Consulta a Certidao Negativa de Debito 

MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDAO NEGATIVA 
DE DEBITOS RELATIVOS As CONTRIBUIOES PREVIDENCIARIAS E 

As DE TERCEIROS 

N° 023292014-88888208 
Nome: SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA 
CNPJ: 07.151.208/0001-50 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer 
dividas de responsabilidade do sujeito passive acima identificado que 
vierem a ser apuradas, é certificado que nao constam pendencias em seu 
nome relatives a contribuicoes administradas pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscricOes em DMda Ativa da Uniao (DAU). 

sta certidao, emitida em nome da matriz e valida para todas as suas 
filiais, refere-se exclusivamente as contribuicoes previdenciarias e as 
contribuicOes devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em DAU, 
nao abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais 
inscricoes em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), objeto de Certidao Conjunta PGFN/RFB. 

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

- averbacao de obra de construc'do civil no Registro de ImOveis; 
- reducao de capital social, transferencia de controle de cotas de 
sociedade limitada e cisao parcial ou transformacao de entidade ou de 
sociedade sociedade empresaria simples; 
- baixa de firma individual ou de empresario, conforme definido pelo 
art.931 da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Codigo Civil, extincao 
de entidade ou sociedade empresaria ou simples. 

A aceitacao desta certidao este condicionada a finalidade para a qual foi 
emitida e a verificacao de sua autenticidade na Internet, no endereco 
<http://www.receita.fazenda.gov. br> 

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

Emitida e 1 20 
Valid te 29/07/2014. 

Certidao emi ida gratuitamente. 

Atencao:qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 

http://vwm010.dataprev.gov.br/cvvs/contexto/cncVond.html  



Validade: 09/06/20 

24/6/2014 https://www.sifg  e.cai>ag ov.br/Empresa/Crf/Crf/Fg eCFSImpri mirPapel.asp?VARPessoaMatriz=13130518&VARPessoa=13130518&VARUf=PR&VA... 

CAI XA :EC C.) FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrigao: 	07151208/0001-50 

Razao Social: SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA 

Enderego: 	LOC SAO LUIZ 1 / INTERIOR / NOVA ESPERANCA DO 
SUDOESTE / PR / 85635-000 

A Caixa Economica Federal, no use da atribuigao que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nests 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situagao regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS. 

O presente Certificado n'ao servira de prova contra cobranga de 
quaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigagoes corn o FGTS. 

Certificagao Ninero: 	060905495733502595 

Informag5o obtida em 24/06/2014, as 15:38:01. 

A utilizag5o deste Certificado para os fins previstos em Lei esti 
condicionada a verificaga-o de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

https://wwv.sifg  e.caba.g ov.br/Empresa/Crf/Crf/Fg eCFSImpri mirPapel.asp?VARPessoaM iz= 13130518&VARPessoa=13130518&VARUf= PR &VARInsc... 1/1 
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MINISTERIO DA FAZENDA 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

082 

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA 
DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO 

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do 
sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que nao constam 
pendencias em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) e a inscricoes em Divida Ativa da Uniao junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Esta certidao, emitida em nome da matriz e valida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente a 
situacao do sujeito passive no ambito da RFB e da PGFN, nao abrangendo as contribuicOes 
previdenciarias e as contribuicoes devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Divida Ativa do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidao especifica. 

A aceitacao desta certidao esta condicionada a xerificacao de sua autenticidade na Internet, nos 
enderecos <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidao emitida corn base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n2  3, de 02/05/2007. 
Emitida as 	 02/06/2014 <hora e data de Brasilia>. 
Valida 
COdigo 	 ertidao: E712.F0C0.53AC.F6F4 

Certidao emitida gratuitamente. 

Atencao: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 

1/1 



Uertidao Negativa de Debitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual 

FIH1N041 

otNOS3 
Estado do Parana 

Secretaria de Estado da Fazenda 
PARANA 	Coordenacao da Receita do Estado 

D!)F.vrkrtf. 

Certidao Negativa 
de Debitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual 

N° 11886482-03 

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

Este CNPJ/MF nao consta nos cadastros da Secretaria da Fazenda do Parana. 

Ressalvado o direito da Fazenda Publica Estadual inscrever e cobrar debitos ainda nao registrados ou 
que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da 
Fazenda, constatamos nao existir pendencias em nome do requerente, nesta data. 

Finalidade: Licitacao 

A autenticidade desta Certidao devera ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br  

Esta Certidao tern validad ecimento Gratuito 

Estado do Parana 

Vo) 	Secretaria de Estado da Fazenda 
Coortlenacao da Receita do Estado 

Certidao N° 11886482.03 

Emitida Eletronicamente via Internet 
30/05/2014 - 10:06:00 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

https://vwvw.arinternet.pr.gov.br/outros/  d negativa2.asp?eUser=8,eCPF=8,eCNPJ=07.151.208/0001-50&eCadicms=&eNumlmage=sx8816&eFinalidade=L. . 1/1 
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flclal 

HIC Prefeitura Municipal de 	u 	8  
Nova Esperanca do Sudoeste 

Estado do Parana 

PREFEITURA DE 
Nova Es e eranca doSudoeste 

dministrocao 4 1016 

CERTIDAO 
2014 

EMITIDA EM 

Cadastro 	131-0 
Requerente...:SABIA ECOLOGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA 
Proprietario.:SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA 
CNPJ / CPF...:07.151.208/0001-50 
Endereco 	*LOCAL SAO LUIZ- 	 No: 	0 
Bairro 	ZONA RURAL 
Cidade 	•NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE 	PR 
Alvara 	008/2005 

CERTIDAO NEGATIVA 

FINALIDADE: PARA FINS QUE A MESMA POSSA SERVIR 

NUMERO 
/ 	154 
30/05/2014 1:1  

AUTENTICAcA0 
Cettlfico que conf 	om o 0094001 
Nova Esperance 	doeste PR 

CERTIFICO, para os devidos fins, que na conformidade com as 
informacoes pretadas pelos org'aos componentes desta prefeitura, 
em nome do (a) requerente, NAO CONSTA DEBITOS referentes 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, vai por mim conferida, visada e assinada. 

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

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

NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE - 

 

DIVISAO DE TRIBUTOS 
' EVERSON DA SILVA 

r. 

Fone/Fax: (46) 3546-1144 e 3546-1224 - Av. Iguagu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperanga do Sudoeste - Pr.  
CNPJ 95.589,289/0001-32 	 www,novaesperancadosudoeste.pr.gov.br 	 planejamentones@hotmail.com  



E FORMAIO 

`1P %OR 6 ANEXOS 
1-30 

• ;'t'i ;fra Juni(); Men ripe Format() 
Aux, Juramentado 

is ;..,1}.-1. ,̀Fi. -L35 	Bal7ro Colina Verde 

(..;c :.P 85.610. )0 :ALTO DO I.,f,TRA PR 
.7.3.241,1  

..,grAfp 

AUTENTiCA00  
Oattlito clue co te corn o original 
Neve Esperran 	

Sudoeste PR 

Funarpen - Selo Digital N° ycCgM . qbKAth . BZuRB, Con 

Consulte este selo em http://funarpen.com.br  

Custas = R$ 25,84 
Pagina 0001/0001 

o0085 REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARANA 

COMARCA DE SALTO DO LONTRA 
FORUM DES. LUIZ VIEL 

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 	 TITULAR 
RUA CURITIBA, N° 435 - BAIRRO COLINA VERDE 	 VALDECIR MARTINS MAFRA 

SALTO DO LONTRA/PR - 85670000 	
JURAMENTADOS 

MARIO CESAR MAFRA 

JUNIOR HENRIQUE FORMAIO 

Certidao Negativa 

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos 
de distribuicao de Insolvencia, Falencia, Concordata, e ou Recuperacao Judicial, sob 
minha guarda neste cartorio, verifiquei NAO CONSTAR nenhum registro em anda- 
mento contra 

SABIA ECOLOGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA 

CNPJ 07.151.208/0001-50, no periodo compreendido desde 01/08/1986, data de 
instalagao deste cartOrio, ate a presente data. 

III! 11111 	ll111 	1 1111 	d 	1111 	III I III!111!.11B  
12 de Mao de 2014, 13.  4:45 



REPUBLICA FEDERATI\A DO BRASIL 
Municinio e Comarea de Saito do Lontra - Estado do Paranpl  
Tabelionato 	Protestos Veroneze 	 6 0 9 . 9 4 9 0001 31SI7  
N6r-oio A. Veroneze 	Admit. Veroneze 	Sandro Luiz Lasta 

Tabetido 	 •Tabeli2to Subs. 	 Escrevente 

Rua Madre ,Cabrinil, 207 - Cx.P. 001 
Sala 02. Eclificio Araucaria 	CEP 85.670-000 Fone/Fax: (46} 3538-1252 

Certiclao 

Certifico, a pedido de parte interessada e o contido no inciso VII do Art. 11 da Lei Federal 
8935 de 11 de novembro de 1994, que revendo em Cartorio, verifiquei nos livros de protestos 
e Nada Consta no periodo compreendido dos Oltimos dez(010) anos. 

CONTRA: SABIA ECOLOGICO, C.N.P.J.: 07.151.208/0001-50, Estabelecido em Nova 
Espeanca do Sudoeste, Pr, de cujo(s) nome(s), me foi(ram) indicado(s). Do que para constar 
forneco a presente certidao negativa, para todos os efeitos de direitos. 

VRC 	Valor em R$ Descricao 	 Valor em 

ENTICAcAO 
re corn o original 

Sudoeste PR 

14 

STA 

10,51 

0,47 

1,80 
12,76 

CUSTAS 	 66,94 

BUSCAS  	 2,99 • 

SELO 	 11,46 
Total  	 81,40 

Ctal 

FUNARPEN 
SELO DIGITAL N° 

Ceg9n.POQIu.4ohbO 
CONTROLE: 
WIJM8.F7dT 

valide esse selo em 
http://funarpen.com.br  Tabeliao 

r, 

Admit Ve 	4)Z0 

554.978. 9.81 
TBS. SySsiduto 

"tAigianato Plviasto:.: 
Saito tto toMrs Natant: 
CP.J .  77,600.94914001-1c. 

0 referido e verdade e 

SALTO DO'CONTRA/P 27 de Maio de 2014 
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PODER JUDICIARIO 
JuSTIOA DO TRABALHO 

CERTIDAO NEGATIVA DE D2BITOS TRABALHISTAS 

Nome: SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 07.151.208/0001-50 
Certidao n°: 43081718/2014 
Expedigao: 19 0 	4, as 11:52:05 
Validade 	7/08/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

Certifica-se que SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.151.208/0001-50, NAO CONSTA 
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedigao. 
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais. 
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificaeao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidao emitida gratuitamente. 

INFORMAcA0 IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identificacao das pessoas naturais e juridical 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes 
estabelecidas em sentenca condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honordrios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execucdo de acordos firmados perante o Ministerio Public° do 
Trabalho ou Comissdo de Conciliagao Previa. 

Vuvidas e sugestOes: endtvvtst.jus.br  
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANA 

Certidao de Registro de Pessoa Juridica 

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica 
para a empresa abaixo, que a mesma encontra-se regularmente registrada neste 
Conselho Regional, nos termos da Lei Federal no 5.194 de 24 de dezembro de 1966, 
estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Parana, circunscri 
atribuigao(Oes) de seu(s) responsavel(eis) tecnico(s). 
Certidao no: 33965 

Italic. Social• ABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA 
CNPJ: 0715126: 1100150 
Num. Registro: 43654 
Capital Social: R$ 1.200.000,00 
Enderego: LOCALIDADE SAO LUIZ, S/N ZONA RURAL 
Municipio/Estado: NOVA ESPERANCA DO 
SUDOESTE-PR 
Objetivo Social: 
Transporte e coleta de lixo urbano, hospitalar, industrial, varrigao de vias e logradouros 
publicos, operagao, controle, monitoramento, manutengao de aterros sanitarios, obras e 
servigos, execugao de servigos de engenharia sanitaria de limpeza urbana, transporte 
rodoviario de cargas em geral, intermunicipal, interestadual e internacional, aterro 
sanitario e compostagens de residuos animals, industria de triagem e reaproveitamento 
de residuos, incineragao de residuos contaminados corn derivados de petroleo e 
transporte de residuos solidos de origem industrials e comerciais. 
Restrigao de Atividade : Ramo de atividades restrito a area de Engenharia Quimica.  

Encontra-se quite corn a anuidade relativa ao exercicio de 2014, como seu(s) 
responsavel(eis) tecnico(s).  

Respons 
1 - 

a de Expedigao: 23/05/2005 
HEIRO QUIMICO Situagao: Regular 

DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 17 do CONFEA 
Anotagoes: 
0 profissional possui o curso de Especializagao em Gestao Ambiental em Municipios, 
ministrado pela Universidade Tecnologica Federal do Parana - UTFPR/PR. 

Para fins de: COMPROVKAO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS  
Certificamos que caso ocorra(m) alteragao(oes) nos elementos contidos neste 
documento, esta Certidao perdera sua validade para todos os efeitos. 
A autenticidade desta certidao podera ser confirmada na pagina do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.0  2014/114418, ressaltando a 
impossibilidade de execugao de quaisquer servigos ou obras sem a participagao ef tiva 
de seu(s) responsavel(eis) tacnico(s). 

Emitida via Internet em 09/04/2014 11:07:40 

V idade: 31/03/2015 

rada desde : 13/12/2005 

CEP: 85635000 

cmco s . 
I0 ANTONINHO GAMBIN 

arteira: PR-78465 a 

fN‘ 

http://creaweb.crea-pr.org.briconsultaskertidaojuridica.asp?SESSAO=THLTyVVel8UV... 09/04/2014 

--F0 
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00 O89 
Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrug5o de Servico N° 010/2002. 
A falsificagao deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor 
respectiva aga'o penal. 

http://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidaojtuidica.asp?SESSAO=IFILTyVVel8UV... 09/04/2014 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANA 

 

Certidao de Registro de Pessoa Fisica 

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que 
o(a) profissional abaixo, encontra-se regularmente registrado(a) neste Conselho 
Regional, nos termos da Lei Federal no 5.194/66, possibilitando-o(a) a exercer sua 
profissao no Estado do Parana, circunscrita a(s) atribuicao(oes) constante 
registro. 

Certidao no: 202 

Nome: 
Cartel 

BIO ANTONINHO GAMBIN 
- CREA-PR No :PR-7 

Registro Nacion 
Registrado(a) desde : 23/05/2005 
Data Vcto Registro : 
Filiag5o : ANGELO GAMBIN 

CARMEN MARIA GAMBIN 
Data de Nascimento : 10/02/1980 
Carteira de Identidade : 51163524 
Naturalidade : FRANCISCO-BELTRAO/PR 

CPF : 02787838995 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO QUIMICO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
Diplomacao : 26/03/2004 

Situagao : Regular 
Atribuicoes profissionais: 

DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 17 de 29/06/1973 do CONFEA 

Anotagoes: 
0 profissional possui o curso de Especializack em Gestao Ambiental em Municipios, 
ministrado pela Universidade Tecnologica Federal do Parana - UTFPR/PR. 

Encontra-se quite corn a anuidade relativa ao exercicio de 2014. 

Para fins de: Comprovagao junto a orgaos P6blicos 

A autenticidade desta certidao podera ser confirmada na pagina do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.0  2014/73751. 

http : ficreaweb .crea-pr.org.br/consultas/certidao. asp? SESSA0=jUHH55P5Vp5&CODRE.. 	2/03/2014‘,6  

A.ft 
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Emitida via Internet em 12/03/2014 11:19:54 Mr9 
Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrug5o de Servigo No 010/2002. 
A falsificagao deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor 
respectiva agao penal. 

http://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidao.asp?SESSA0----WHZf55P5Vp5&CODRE. 	/2014 



sPIESIA ECCOLASGICC)  cauLtatil soturglin 
TRANISIPORTES DE ILIXD 

Lixo Industrial, Urbano O Hospitalar 

ugustinho Stang 
Socio Gerente 

RG: .e45.417-3/SESP PR 
C F: 545.921.519-68 

DECLARA00 DE VEICULO APROPRIADO 

Sabia Ecologic° Transporte de Lixo Ltda inscrito no CNPJ n° 07.151.208/0001-50, por 
intermedio de seu sOcio gerente Sr. Augustinho Stang, portador da Carteira de 
Identidade n° 3.945.417-36/ SESP-PR e CPF n° 545.921.519-68, DECLARA, que 
possui no minim° 02 (dois) veiculos Apropriados para o objeto referente ao CONVITE 
27/2014. 

Nova Esperanga do Sudoeste — PR, 13 de junho de 2014. 

SABIA ECOLD8ICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA 
Rod. PR 417 - Lola 20 - A da Iaba 22 F8 - Zona Rural 
85635-000 NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE - PR 
CNPJ 07.151 208/0001-50 / FONE 46-3546-1164 

www.sabiaecologico.com.br  - sabiaecologico@hotmail.com  - CNPJ 07.151.208/0001-50 
Aterro: Loc. Sao Luiz, S/n - Zona Rural - 85635-000-NOVA ESPERANQA DO SUDOESTE 	 PR. 
SAC: Av. Iguagu, 615 - IFOMEE Q66) 356E4 BO - 85635-000 - NOVA ESPERANQA DO SUDOESTE - PR. 
ESCRITORIO: CHAPECO - SC - PONE VS) 3322-6007 - sabiaecologico.chapeco@hotmail.com  
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MATRICLILA 
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FUSAO DE MATRICULAS 
ATA:11/07/2.007. Protocolo n*54.407. LOTT. RURAL ne41(qu to e um), DA 

GLEBA 60-F11 (sessenta-FB), do Niicleo de Francisco Beltrio, da °Ionia Missies, 
situado no municipio de NOVA ESPERANZA DO SUDOESTE, Estado do Parana, trata-se 
da unificacio dos lotes n° 41-A e lote n° 41-remanescente, corn areas de 20.018,00m2  e 
179.982,00m°, formando assim um unico lote cow area total de 200.000,00mx(DUZENTOS 

METROS QUADRADOS), conforme alteracao cadastral e Memorial descritivo 
assinado pelo Sr. Juan Artigaz Souza Luz, inscrito no CREA sob n° RS34646-D PR 3456-V, 

T-2007027357-6, tendo o referido tote os seguintes limites a confrontacb`es: NORTE: 
ib o M-1 ao M-2, segue a jusante do Rio Roncador, confrontando corn os lotes 28 e 26 da 

estna gieba, medindo 348,44ra; ESTE: Do M-2 ao M-3, segue per estrada vicinal 
confrontando corn us totes 42 a 43 da mesma gleba, medindo 467,65m; SUL: Do M-3 ao 

-4, segue a montante de uma sanga, confrontando corn o lute 43 da mesma gleba, 
edindo 140,43m. Do M-4 ao M-5, segue por falba seca confrontando corn o lote 59 da 
asma gleba, medindo 207,10m - Az' ute: 264°10'45"; OESTE: Do M-5 ao M-1, segue 

or linha secs confrontando corn o lo 40 da mesma gleba, medindo 564,24m - .Azimute: 
49°47'10". REGISTROS ANTERI 	R-3-M-20.404, fls.01 verso, do livro n° 02 a 
-3-M-20.405, fls. 01. a v o, livr 	, ainbas deste Oficio. PROPRIETARIO: SABIA 
COLOGICO TRANSP 4 RTE 	LTDA, pessoa juridica de direito privado, 
um sede na linha Sao 	s 	ona Rural, no Municipio de Nova Esperanca do 
udoeste-PR., inscrito o 	07.151.208/0001-50. Subscrito por Leticia Carneiro 
enso escrevente 	0 r 'erido é verdade, dou fa. Francisco Beltrio, 11 de 

HO de 2.007 

ATA:11/07/2.007. Protocolo n° 54. 	AV-1-M-23.042. Termo de Compromisso de 
eserva Legal: Procede-se esta av- 	pare constar o Termo de Compromisso de 
rote* de Reserva Legal - Sisleg n° 1.075.491-3, protocolo n° 9.497.746-0, assinado na 
idade de Francisco Beltrao-Pr, em data de 20106/2007, pela SABIA ECOLOGICO, através 

seu representante Augustinho Stang - CPF 545.921.519-68, proprieidn'o 6 presente 
mavel, pela Sra. Bernardete Senen Stang, proprietaria do imovel cedente;-°e 'pelo Sr. Izair 

tonio Favretto, representante legal do Escritorio Regional de FrancisCo 13eltdo-PR. do 
AP., o proprietirio declara qua, pars completar o perceptual minima exigivel,da Reserva 
egal deste imovel, a area de 4,0000 hectares, correspondendo a 20,00% da area total de 
0,0000 hectares, esti localizada a averbada no imovel cedente denominado lote rural n° 96 

GLEBA 81-FB, 	Linha Rio Veranda, no Municipio de Nova Esperanca do 
udoeste—PR.., cadastro no INCRA— 722.189.019.712-6, Matricula n° 00784, livro 02 do 2° 

2° .F1CIO 
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AUTENTICAcA0 
Certlko que confere corn o original 
Nova Esperanca do Sudoeste PR 

Certifico que o selo de 
autenticidade esta 
no versa da folha. 

SERVICO DE REGISTRO DE 'MOVE'S 
Comarca de FRANCISCO BELTRAO-PR 

Certifico que o Selo de Autencididade foi 
afixado na ultima parte deste documento 
composto por mais de uma pagina. 
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Secretaria do Estado do Melo 
Ambient° e Recursos Hidricos DIretorla 

INSTITUT° 
DO 

AMOIENTAL 
PARANA 

do Parana 
Ambientais 

ii 	9 4 Licenga de OpiWc iik 

N° 1231 
- .. Val 	- •e 30/08/201 

Protoco o 9781528 
Instituto Amblental 

de Controle de Recursos 

0 Instituto Ambiental do Parana - IAP, corn base na legislagao ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o 

contido no expediente protocolado sob o n° 79731528, expede a presente Licenga de Opera* a: 

9.V..lqi1gilifir*. t 1: 	. 	f..-.,. 	... 41 7%!!pATO 	..1 	40; V"..;105',..3V 1 	Mi. ..'i,A. "Eq111 . 	P,. 1 	
. 

Reza° Social - Pessoa Jurfdica I Nome - Pessoa Fisica 

SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA 
C.G.C. - Pessoa Jurfdica / C.P.F. - Pessoa Fisica 

07151208000150 
Inscricao Estadual - Pessoa Jurfdica / R.G. - Pessoa Fisica 

ISENTO 
Endereco 

PR 417, LOTE N° 20-A, DA GLEBA N° 22 F-B 
Bairro 

ZONA RURAL 

Empreendimento 

ATERRO SANITARIO E COMPOSTAGEM 

Municfpio 	• 	 OF 	Cep 

Nova Esperanga do Sudoeste 	 PR 	85635000 

DE RESIDUOS DE ANIMAIS - MATRI. N° 23.042 
, J de empreendimento/atividade 

ATERRO SANITARIO E COMPOSTAGEM DE RESIDUOS DE ANIMAIS - MATR 

_In  bie, 

. N° 23.042 	,,,,„e 0  est5  ...- 	oe. 	• 0 	..o.a 
Endereco 

PR 417, LOTE N° 20-A, DA GLEBA N° 22 F-B 
Bairro 	 1'6W-  \ 0 c‘?  o,:' ,A Ce 	/At ZONA RURAL 	te 	co 	ts..V At v'sia. 

	

ic': 	Q 	ci‘ 	? 
Municfpio 

Nova Esperanga do Sudoeste 
Cep 	 - 	0 I- 	° ce 

-.0 \ te c'°  60e  
85635000 	V 0' s4  -c 	co 	to 

Corpo Hfdrico do Entomo 

Rio Iguagu 

• ..) 	0 	N Bacia Hidrografica 	 P•• 	Ck`le  ‘Nc,  
CP 	0  

Iguagu 	 0 	co ce` 0,.-9  
Destino do Esgoto Sanitario 

4441.„ 6111  .4111.74, 	b 	,,!i 	k IP IFI 	t. 	. °I 	. 	• 	...!'...iii.."  •!6i.6:4:!;1 :4'1- 
• SUmula desta licence devera ser publicada no Diario Oficial do Estado e em jomal de 

nos termos da Resolucgo CONAMA n° 006/86. 
• Esta. LICENQA DE OPERAQA0 tern a validade,acirna ,lineritionada, devendo 

120 (cento e vinte) dias. 	• , 

•• Quaisquer alterac6es ou expanses nos processos de jgoducao o9 Volumeeiroduzidos 
ser licenciados pelo IAP. 	. , , 	, 	 • 	r' 

la LICENQA DE OPER/00 deverkser ifixadiehi local visivel 

Destino do Efluente Final 	A-WI 	 00 
********* ***** ** 	 402` I 	0 

	

, 	Iroq..- 
it 	• 	'''A':i,1 4.:%?Ii;20:;4; ' • 

grande circulacao local ou regional, no prazo maxim° . 	0 	nta) dias, 

a sua renovagao ser solicitada 	ao 	IAP corn antecedencia minima de 

pela Industrie e alteracties ou expanseies no empreendlmento, deverao 

Detalhamento dos Requisitos de Licenciarnentc\•.., 
Esta Licenga trata-se de kenovagao de Licenga  Ambiental de Operagao. Protocolo: 70785650, Licenga: 12315, Emissao 
da Licenga: 02/09/2008, yalidade: 02/09/2012. 
Devera o mesmo seguir os itens abaixo: 
A)deverao ser mantidos no minimo tres (03)pogos de monitoramento, um(01) a montante e dois (02) jusante,os quais 
deverao ser locados conforme mapa de declevidade e sentido de fluxo das aguas subterraneas, conforme propoe 
projeto executivo. 
B)devera dispor adequadamente os residuos solidos urbanos/domiciliares no aterro sanitario, mantendo os re -loll,  
recoberto conforme recomendagOes tecnicas existentes, evitando-se desta forma a proliferagao de vetores e mau their°. 
C)devera dispor de rampa de lavagem para as caixas coletoras basculantes inseridas aos respectivos veiculos de, 
coletas. 
D) devera apresentar ao IAP anualmente, o relat6rio de automonitoramento das aguas do lengol freatico contendo no 
minimo os seguintes parametros:DBO, DQO, pH, Oleos e Graxas, Coliformes, Cadmio, Chumbo, Mercurio, 	Zinco. 
E)a abertura das valas devera ser feitas em conformidade com o projeto proposto e aprovado pelo IAP utiliz- do 
geomembrana de PEAD corn espessurea de um(01) mm. 
F) manter a segurangada area destinada ao Aterro Sanitario, ficando proibida a entrada de pessoas estranhas, lip'4, s e 
catadores. 

,i,-#.., G) it) expressamente proibido o recebimento de residuos solidos classe I-industrial, residuos classe II-B,resi. ii -- . - 
construgao civil, pneus e residuos de servigo de saCide sem o devido pre-tratamento, conforme resolugao do CO 	' MA 
n° 358/05.  
H) o tratamento de liquidos percolados (chorume) apresentado devera conter: recirculacao de 100% do efluente, corn a 

Impressa: 30/08/2012 11:04:53 
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Secretarla do Estado do Melo 
Arnbiente e Recursos Hidricos 

igIA p 
INSTITUT° ANIIIIVVIAL 

CO PARANA 
Institute Ambiental do Parana 

['ketone de Controle de Recursos Amblentais 

Licence Ambiental Simplificada 

N° 000 

Val' ... e 12/12/2016 

Protoco o 	17788644 

0 Instituto Ambiental do Parana - IAP, corn base na legislacao ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o 

contido no expediente protocolado sob o n° 117788644, expede a presente Licence Ambiental Simplificada a: 

e, 	 140 i 

Reza() Social - Pessoa Juridica / Nome - Pessoa Fisica 

SABIA ECOLOGIC° TRANSPORTES DE LIXO LTDA 
C.G.C. - Pessoa Juridica / C.P.F. - Pessoa Fisica 	 1 Inscrigao Estadual - Pessoa Juridica / R.G. - Pessoa Fisica 

07151208000150 	 ISENTO 
Enderego 

PR 417, LOTE N° 20-A, DA GLEBA N° 22 F-B 
Bairro 

ZONA RURAL 
Municipio 	 OF 

Nova Esperanga do Sudoeste 	 PR 
Cep 

85635000 
115efi7ifT4.4(7" bOTMOEENIDIMENT0 

Empreendimento 

RAMA ECOLOGIC° TRANSPORTES 

r) 

DE LIXO LTDA 
,po de empreendimento/atividade 

TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,INDUSTRIL,COMERCIAL,RESID.SAUDE,CLASSE I E II. 
Enderego 

PR 417, LOTE N° 20-A, DA GLEBA N° 22 F-B 
Bairro 

ZONA RURAL 	 -r. IC AcAllq 
Municipio 

Nova Esperanca do Sudoeste 

AUT EN 	corn 0  CMC Cep 	
cpiertp:CEOspaeUrearafiTe  u doest 

85635000 
Corpo Hidrico do Entomb 
............. Bacia Hidrografica 

........„. 	 / Nall 
p,A.,„ ,. 

Destino do Esgoto Sanitario 
,..,.....,......,..,... 

Destino 4  do Efluente Final 	 - 

FOSSA 	- 	 -404/311 
..., zr. 

103RKtUt TOS DO. LICENdfAMENTOMC7PBRAc Ao 
• SUmuladesta licenga devera ser publicada no Mario Oficial do Estado e em Jornal de 

nos tent's da Resolugao CONAMA n° 006/86. 

• Este LICENCA AMBIENTAL SIMPLIFICADA tern a validade acima 	mencionada, 

minima de 120 (cento e vinte) dlas. 

• Quaisquer alteragOes ou expansaes nos processos de pronuggo cu volumes produzidos 

ser licenciados pelo IAP. 

• Esta LICENQA AMBIENTAL SIMPLIFICADA devera ser afixada em local visivel 

grande circulaggo local ou regional, no prazo maxlmo de 30 (Uinta) alas, 

devendo a sua renovaggo 	ser 	solicitada 	ao 	IAP corn antecedencia 

• 0,,e, 

	

pela IndOstria e alteracties ou expansoes no empreendirnento, devergo 	0'" 	?)" 

OP  ' 6\6  
'C\ 	0 Ce e -c,̀  

\3C 	,le 

aihamento dos Requisitos de Licenciamento 

0 transporte sera feito pelos veiculos placas:ATV 3497, AUS 0487, AN04568, MAK0827,,ARS 6720, AJZ 8482, 
LYT1860, LYM 5076, AFY 4828, MAC 6928, APX1297; LZC7396, AUR2526, AlC5711, ARB5270, ARX6428, AQR9405, 
AME4644, AKQ9182, AJT7381, MHM0864, MHM0814, ASK9876, LZ05302, MDI8576, AQQ8083, AQU1731, AQR1091, 
ARS7745, ILS1307, ACL 4006, CAG5642, CAG5648, ASS5404, ARX6439, ASF2366, BRT8837, ARW3874, ASY5140, 
ASY5360, ASA5769, ARE6715, ARL5257, AVC8267, AVB5958., AVC8270, MBW3592, AUT2546, BTR8837, 
NBK6135,AVJ8576, AVL4609.JLR3479, AUR2526, AWC0945, AWC0930, AVL4609, AVX 8266, 
AW09983,AWU3349,AWU7086 os quais deverao estar devidamente sinalizados 
0 transporte de devera atender as normas tecnicas da ABNT NBRs n° 7500, 7501, 7502, 7503. 
Os veiculos acima relacionados esti() autorizados a trafegar nas rodovias Federais, Estaduais, Municipals do Estado do 
Parana. 
0 IAP mediante decisao administrative podera modificar as condicionantes e as medidas de controle e adequagao 
suspender ou cancelar esta licence quando ocorrer: 
1) violacao ou inadequacao de quaisquer condicionante ou normas legais. 
2) omissao ou false descricao de informagoes relevantes que subsidiarem a expedicao da Licenca Ambiental. 	'- 
3) superveniencia de graves riscos ambientais e de saude. 
0 nao cumprimento a legislacao ambiental vigente sujeitara a empresa e/ou seus representantes, as sancOes • evistas 
na Lei Federal 9.605/98, regulamentada pelo Decreto Estadual 6.514/08. 

...A 
INC': 

A concessao desta licence nao impedira exigencies futuras decorrentes do avanco tecnologico, ou a modific,V4N: 
condicOes ambientais, conforme o Decreto Estadual 857/79,Artio67°,52°. 	

,;# 	%Ilk\ 

A 

nal 
PR 

Impressa: 24/06/2013 11:19:40 
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Por: SABIA ECOL 

Data: 13/06/2014 18:16:34 

NSPORTES DE LIXO LTDA 

N.° de registro no Banco de 

Dados: 975215 

Autorizacao Ambiental para o Transporte 
Interestadual de Produtos Perigosos 

Modal Rodoviario 

Dados da Pessoa/Empresa 

CPF/CNPJ: 07.151.208/0001-50 
	

Emitido em: 13/06/2014 

tH) U s'i‘ 6 

--- 

Valid° ate: 13/09/2014 

Ministerio do Meio Ambiente 
Institute Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturals Renovaveis 

Nome/Razao Social/Endereco: SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA 
LINHA SAO LUIZ 
INTERIOR 
NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE/PR 
85635-000 

Esta autorizacao nao substitui o certificado de regularidade junto ao Cadastro Tecnico Federal. 

Dados sobre o Transporte 

Veiculos 

Placa N° RNTRC Tipo 

LYT1860 N/A Caminhao 

AUS0487 N/A Caminhao 

AEQ8364 N/A Veiculo 

AFY4828 N/A Caminhao 

ARX6428 N/A Caminhao 

ATV3497 N/A Caminhao 

KN18372 N/A Caminhao 

AUR2526 N/A Caminhao 

CAG5648 N/A Caminhao 

BTR8837 N/A Caminhao 

APX1297 N/A Caminhao 

MHM0814 N/A Caminhao 

JLR3479 N/A Caminhao 

AGA0039 N/A Caminhao 

AlC5711 N/A Caminha 

AVC8270 N/A Caminhao 

AXB8173 N/A Caminhao 

AVB5958 N/A pi  

Pag 1/3 



Ministerio do Melo Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis 

Autorizacao Ambiental para o Transporte 
Interestadual de Produtos Perigosos 

BQA0413 N/A Caminhao 

AJZ8482 N/A Caminhao 

AVX8266 N/A Caminhao . 

LZ05302 N/A Caminhao 

ASF2366 N/A Caminhao 

AWC0930 N/A Caminhao 

MHM0864 N/A Caminhao 

AWC0945 N/A Caminhao 

AWV8024 N/A Caminhao 

AQR9405 N/A Caminhao 

MAC6928 N/A Caminhao 

MBW3592 N/A Caminhao 

AWU3349 N/A Caminhao 

AVJ8676 N/A Caminhao 

AVC8267 N/A Caminhao 

ARL5257 N/A Caminhao 

AWU7086 N/A Caminhao 

AUT2546 N/A Caminhao 

KIE2661 N/A Caminhao 

AW09983 N/A Caminhao 

MAK0827 N/A Caminhao 

) 
LYM5076 N/A Caminhao 

ARS6720 N/A Caminhao 

AGA0038 N/A Caminhao 

ARB5270 N/A Caminhao 

AXF9532 N/A Caminhao 

AN04568 N/A Caminhao 

Classes de Risco (Res. ANTT 420 / 2004) 

Classe 6: Substancias Toxicas e Substancias Infectantes 
Classe 9: Substancias e Artigos Perigosos Diversos 
ATEKAO: transporte de materiais radioativos e nucleares (CLASSE 7) devera continuar atendendo ao ,  
Referencia celebrado entre o IBAMA e a CNEN, que trata de licenciamento especifico para este tran .1,-4,1,111 

de 

Pag 2/3 
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Par SABIA ECOLOGIC° TRANSPORTES DE LIXO LTDA 



Ministerio do Meio Ambiente 
Institute Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis 

Autorizacao Ambiental para o Transporte 
Interestadual de Produtos Perigosos 

Estados de Atuagao (Origens, Destinos e Rotas) 
4141 	 

SP; PR; SC; RS; MS; 

Empresa(s) contratada(s) para realizar(em) atendimento a emergencias ambientais 

A autenticidade deste documento pode ser verificada no sitio: http://servicoshama.gov.bricff/publico/produtos_perigosos  
ObservacOes: Modal Rodoviario 

1 - Fica o Transportador Interestadual de Produtos Perigosos obrigado a disponibilizar copia deste Documento em 
cada urn dos veiculos de sua frota. 

2 - Este Documento nao desobriga o Transportador de Produtos Perigosos a seguir as demais normas, leis e 
regulamentos referentes ao transporte de produtos perigosos nas esferas municipais, estaduais e federais. 

3 - Este documento nao habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunisticos. 

Autenticagao 

3HDC.LUFR.T1TV.5JJQ 
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Por: SABIA ECOLOGic0 TRANSPORTES DE LIXO LTDA 



Paula Eris'-en Mem 
Escrevente 

9.706.764-3  
CP= 066:641.019-47 

1.1 P 	oc.  
AUTENTICAcA0 

Certifico que confere corn o original 
Nova Esperanga do Sudoeste PR 

1 0 DEL 2013 

GABINETE DO PREFEITO MUNI 
r- stado do Parana em 06 de junho de 2006 

Esperanga do Su oeste 

‘nNA1-0 OE NIOIAS E 
BO CIVIL DE 

ANC,N 00 SUDOESI-E—N BER OEDERT 
unicipal • 0 Prefe 

ESTADO DO PARANA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESle 
CNPJ 95.589.289/0001-32 - Av. Iguacu, 750 - Fone/Fax: (46) 546-1144 a 546-1156 
CEP 85635-000 	 Nova Esperanga do Sudoeste 	 Parana 

LEI N°. 379/2006 

SOMULA: Autoriza a empresa Sabia Ecologic° 
Transportes de Lixo Ltda a depositar e dar a 
destinagao final dos residuos solidos domiciliares, 
industriais e de sande, oriundos de outros municipios, 
em terreno situado no Municipio de Nova Esperanga do 
Sudoeste Estado do Parana e da outras providancias. 

A Camara Municipal de Nova Esperanga do Sudoeste, Estado do Parana, 
aprovou e eu NORBERTO GOEDERT, Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei. 

Artigo 1° - Fica autorizada a empresa SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE 
LIXO LTDA, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n°. 07.151.208/0001-50 e Inscrigao 
Municipal n°. 008/2005, situada na Linha Sao Luiz, interior, Municipio de Nova Esperanga do 
Sudoeste Estado do Parana, a depositar e dar a destinagao final dos residuos solidos 
domiciliares, industrials e de sande, oriundos de outros Municipios, em terreno situado no 
Municipio de Nova Esperanga do Sudoeste Estado do Parana. 

Artigo 2° - A empresa Sabia, Ecologic° Transportes de Lixo Ltda, esta 
devidamente licenciada pelo Institute Ambiental do Parana, para operar o Aterro Sanitario, 
situado na Linha Sao Luiz, interior, Municipio de Nova Esperanga do Sudoeste Estado do 
Parana, através da Licenga de Operagao sob n°. 8056 de 28 de julho de 2005, bem como a 
Licenga de Operagao sob n°. 9478 de 19 de dezembro de 2005, para operar com residuos 
solidos industriais e de sande. 

Artigo 2° - A empresa sera responsavel pelo gerenciamento do aterro sanitario, 
bem como pelo transporte e destinagao final dos residuos sOlidos domiciliares, industriais e de 
sande, dentro do territ6rio do Municipio. 

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

Artigo 4° - Esta Lei entail em vigor na data de sua publicagao, revogadas as 
disposigOes em contrario. 



Certifico que o selo de  
autenticidade fol afixado 
na Ultima foiha, 

CHAPECO (SC) 

JANEIRO DE 2014 

Rua Aquiles Tomazelli, 470-E CEP: 89812-140 - Chapeco - SC. Tel:. (49) 3331-2302 -, E-mail: fator engenharia@yahoo.com.br  

FAcA SUA PARTE, PRESERVE A NATUREZA. 

OFATOR 
ENGENFIARIA 

Ederson Rogerio Antonini 4 ft (,) 
Eng° Civil e Seg. do TrallIN4 

CREA/SC 063f 6-6 

SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA 

SABIA ECOLOGICO 

CNPJ: 	 07.151.208/0001-50 

Enderego: 

Loc Sao Luiz, SN. 
Bairro Zona rural. 
CEP 85.635-000. 
Nova Esperanga do Sudoeste (PR). 

PROGRAMA DE 
PREVEKAO DE RISCOS AMBIENTAIS 

- PPRA- 
AUTENTICAcA0 

Certflto que confers corn o original 
Nova Eapetanse do Sudoeste PR 
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FATOR 
ENGENHARIA 

Ederson Rogerio Antonini 
Eng° Civil e Seg. do Tra4hp,  

CRENSC 0631tf-V 

1. IDENTIFICA010 DA EMPRESA 

Razao Social: 

SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA 

CNPJ: 
	

07.151.208/0001-50 

Endereco: 

Loc Sao Luiz, SN. 
Bairro Zona rural. 
CEP 85.635-000. 
Nova Esperanca do Sudoeste (PR).. 

2. HISTORICO DA EMPRESA E DESCRIPAO DAS ATIVIDADES 

A empresa SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA, tern como 

objeto social: Coleta de residuos nao perigosos, coleta de residuos perigosos, tratamento de 

disposigao de residuos e recuperagao de materiais nao especificados anteriormente, corn 

CNAE 38.11-4-00/37.02-9-00/38.12-2-00/38.21-1-00/38.39-4-01, corn grau de risco 03, 

atualmente conta corn 38 (Trinta e oito) funcionarios. 

A empresa esta situada a rua Sao Luiz, SN, na Zona rural em Nova Esperanca do Sudoeste-
PR, possui quatro setores como descritos abaixo: 

> Administrativo: Em sala comercial situada no centro do municipio corn 120 m2, em 
alvenaria, forro de madeira, piso ceramic°, cobertura ern fibrocimento, ventilacao 
natural e artificial, iluminacao natural e artificial. 

➢ Aterro domiciliar: Terreno de 60.000 m2  localizado na rua sao Luiz na zona rural, onde 
trabalham maquinas e caminhOes, contem vestiario de 30m2  para trabaihadores do 
local, iluminacao e ventilacao natural. 

> Coleta: Externo, nos locais de coleta do lixo, cidade, empresas e industrias onde 
prestam seus servicos. 

> Triagem Industrial: Situada na rodovia PR-471 km 262 em urn terreno corn 12.500,00 
m2, composto por tres pavilhoes em alvenaria, corn cobertura de fibrocimento, piso de 
concreto desempenado, ventilacao e iluminacao naturals com area total de 600m2  e 
contem vestiario e banheiro a parte corn 40m2. 

Tendo as seguintes atividades laborais realizadas pelas funcoes descritas abaixo: 

✓ Motorista de caminhao (8): Dirige veiculos pesados como caminhoes ou carretas, 
manipulando os comandos de marcha e direcao e conduzindo o veiculo no trajeto 
indicado, segundo as regras de transit°, para transportar cargas. Coordena a equipe de 
coleta. 

1 	Motorista de Bi-tren (1): Dirige Bi-tren que transporta residuos. 
I 	Servigos gerais (01): Limpeza e pintura de toneis de armazenamento do lixo. 
1 	Engenheiro quimico (1): Elabora, executa e dirige projetos de engenharia quimic 
✓ Engenheiro Civil (1): Elabora, executa e dirige projetos de engenharia civil. 
I 	Operador de maquina (1): Opera trator corn carregadeira, manuseando vo 

s 
atividades. 

✓ Operador de rocadeira (1): Opera rocadeira costal realizando cortes em ger 

desenvolv 

e  \tae  

alavanca de comando, acionando pedais, para prestar apoio e 

✓ Varredor (3): Realiza a limpeza de ruas corn vassoura. 
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✓ Gari (18): Coleta o lixo acumulado em logradouros pOblicos e outros locals, 
despejando-os em veiculos e depositos apropriados, a fim de contribuir para a limpeza 
desses locals. 

✓ Auxiliar de escritorio (1) Executa os servigos gerais de escritorio, tais como a 
separagao e classificagao de documentos e correspondencia, transcrigao de dados, 
langamentos, prestageo de informagoes, participageo na organizageo de arquivos e 
ficharios e datilografia de cartas, minutas e outros textos, seguindo processos e rotinas 
estabelecidas 

✓ Vendedor (1): Vende os diversos servigos da empresa através de licitagoes e demais 
meios. 

✓ Gerente administrativo financeiro (1): Exerce a gerencia dos servigos administrativos 
financeiro da empresa. 

3. OBJETIVOS do PPRA 

O Programa de Prevengeo de Riscos Ambientais - PPRA, tern por objetivo atender ao que 
preceitua a Portaria n.o 025 de 29/12/94 da SSST/MTb, publicada no Diario Oficial da Uniao em 
30/12/94. 

A Norma Regulamentadora n.o 9 (NR 9), visa estabelecer a obrigatoriedade, por parte de 
todos empregadores ou instituigoes regidas pela CLT, da elaboragao e implantagao de urn programa 
de seguranga, destinado a preservageo da sande e da integridade dos trabalhadores, através da 
antecipagdo, reconhecimento, avaliagao e controle das ocorrencias de riscos ambientais 
existentes ou possiveis de ocorrer nos diversos ambientes de trabalho, considerando ainda a 
protegao do meio ambiente e dos recursos naturals. 

Objetiva, tambem, propor medidas de controle que contribuam para a eliminagao ou 
minim izagao dos riscos encontrados, contribuindo para o conforto a seguranga dos empregados. 

O PPRA deve, ainda, estar articulado corn o disposto nas demais NR's, em especial corn o 
Programa de Controle Medico e Sande Ocupacional - PCMSO, previsto na NR - 7. 

4. NORMAS RELATIVAS A SEGURAKA E MEDICINA DO TRABALHO 

4.1 CONSIDERAgOES PRELIMINARES 

A materia relativa a Seguranga e Medicina do Trabalho esta disciplinada no capitulo V do Titulo II da 
Consolidagao das Leis do Trabalho (CLT), alterado pela Lei n.o 6.514/77, e regulamentada pela 
Portaria 3.214/78, através das respectivas Normas Regulamentadoras (NR's). 

• A analise esta baseada, principalmente, nas seguintes Normas Tecnicas Legais: 
• CLT - Lei n.o 6.514/77, Inciso I, artigos 157 e 158; 
• CLT - Sack) III, Dos Orgaos de Seguranga e Medicina do Trabalho nas Empresas, artigo 162, 163 

e 164; 
• CLT - Sega° V, Das Medidas Preventivas de Medicina do Trabalho, artigos 168 e 169; 
• CLT - Sega° XIII, Das Atividades Insalubres e Perigosas, artigos 189 e 190; 
• CLT - Sega° IV, Do Equipamento Individual - EPI, artigos 166 e 167; 
• CLT - Sega° XV, Das Outras Medidas Especiais de Protegao, artigo 200, Incisos VII e VIII; 
• Lei n.o 8.212/91 - Lei Organica da Seguridade Social, paragrafo terceiro, artigo 22; 
• Lei n.o 8.213/91 - Planos de Beneficios da Previdencia Social, paragrafo primeiro, artigo 19 e 

Incisos I e II, artigo 20. 
• Todas as NR's, Normas Regulamentadoras do Ministerio do Trabalho e Emprego. 

gANALISE DAS NORMAS REGULAMENTADORAS (NR's) 

1114 - Servigos Especializados em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho 
&!A/MT • ec 
1 	•-•rJ Obriga a todas empresas que possuam empregados regidos pela CLT a manter um S 
girgErsionado conforme a gradagao de risco da atividade principal e o nOmero total de empreg-• 
toreirme o quadro II da referida norma. 

Dimensionamento para o SESMT: SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LT tak., 
to enquadra nesta norma, porem 6 recomendado terceirizar servigos de seguranga e medic: 

O tgagto para a manutengao do PPRA, LTCAT e do PCMSO. 
0) 	02 „.... 
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NR 5 - Comissao Interna de Prevencao de Acidentes - CIPA 

Conforme Quadro I da NR-5 a empresa classificada no Grupo C-17 corn ate 19 funcionarios 
nao tern a necessidade da instalagao da CIPA, Comissao Interna de Prevengao de Acidentes, que 
tern como objetivo de observer, relater e atuar nas situagoes de risco dos ambientes profissionais. 

Diante disso, existe a necessidade de implementagao da CIPA, devido a quantidade de 
funcionarios. 

A CIPA a composta por representantes do empregado e do empregador, dimensionada pelo 
grau de risco da atividade principal da empresa e pelo nOmero de empregados do estabelecimento. 

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

NR 6 - Equipamentos de Protecao Individual - EPI 

EPI é urn dispositivo de use individual, de fabricagao nacional ou estrangeira, destinado a 
proteger o trabalhador dos agentes agressivos no ambiente de trabalho. Todo EPI clever& 
obrigatoriamente, possuir o Certificado de Aprovagao (CA) e o Certificado de Registro do Fabricante 
(CRF), atendendo a NR 6, itens 6.5 e 6.8.1. 

A empresa fornece gratuitamente EPI's aos seus trabalhadores e estes, alem de receberem 
orientagao da forma correta de utilizagao, sao obrigados a utilizar os mesmos e a zelar pela sua 
guarda, higiene e conservagao. 

NR 7 - EXAMES MEDICOS 

Os exames serao realizados conforme PCMSO, na admissao, periodicos, de mudanga de 
fungao, de retorno ao trabalho e demissao, atingindo a totalidade dos empregados. 

NR 26 - COR E SINALIZAcA0 

Nos setores, como recebimento e descarga, picotamento e prensagem, carregamento e 
expedigao, recomenda-se a demarcagao no piso, por meio de faixas amarelas, as areas de agao das 
maquinas, bem como outros locals ou equipamentos que exijam atengao. As areas de circulagao de 
pessoas e equipamentos, devem ser mantidas bem conservadas, sinalizadas e desobstruidas. 

5. RISCOS AMBIENTAIS - CONCEITOS 

Para efeito das NR's, consideram-se RISCOS AMBIENTAIS os agentes fisicos, quimicos e 
biologicos, mecanicos e ergonomicos existentes nos ambientes de trabalho que, em fungao de sua 
natureza, concentragao ou intensidade e tempo de exposigao, sac) capazes de causar danos a sande
do trabalhador. Consideram-se: 

AGENTES FISICOS, as diversas formas de energia a que possam estar expostos os 
trabalhadores, tais como: ruido, pressoes anormais, temperaturas extremas, radiagoes ionizantes e 
nao ionizantes, o infra-som e o ultra-som, vibragoes, urnidade, etc. 

AGENTES QUIMICOS, as substancias, compostos ou produtos que possam penetrar no 
organismo pela via respirataria, em forma de poeiras, fumos, nevoa, gases ou vapores, ou que pela 

gis  

natureza da atividade possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele ou por 
ingestao, como graxas, Oleos minerais, solventes, resinas, tintas, etc. 

AGENTES BIOLOGICOS, as bacterias, fungos, bacilos, parasitas, protozoarios, virus, entre 
 

outros, a que possam estar expostos os trabalhadores, que executam o atendimento de ambulatario, 
e tarefas de varrigao, coleta de lixos de banheiros e refeitorios, lavagem de pisos, de paredes e de 
aparelhos sanitarios, transporte de lixo de urn recipiente para outro, etc. 

AGENTES ERGONOMICOS, todos os fatores que interferem negativamente na relagao 
"HOMEM E SEU TRABALHO", tais como: posturas, iluminagao (fadiga visual), organiza ao do 
trabalho e do ambiente, sobrecarga de trabalho (fisica e mental), etc. 

AGENTES DE ACIDENTES, todas atitudes ou habitos profissionais que transmit 
esqueleto e Orgaos do corpo deformagoes fisicas, atitudes viciosas, modificagoes na estrutura o 
etc. E o caso da operagao desconfortavel de maquinas ou equipamentos, maquinas e ferramen 
inadequadas ou defeituosas, arranjos fisicos inadequados, produtos inflarnaveis mal estocado 
riscos eletricos diversos, produtos explosivos, etc. 
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Na elaboragao do PPRA sera° considerados os seguintes risco ambientais: os agentes fisicos, 
quimicos e biolOgicos, conforme NR-9, existentes nos ambientes de trabalho que, em fungao de sua 
natureza, concentragao ou intensidade e tempo de exposigao, sao capazes de causar danos a sande 
do trabalhador. 

COMENTARIOS: 

- Ruido 

Todo o funcionario devera utilizar protegao auditiva sempre que operar maquinario corn Nivel de 
Pressao Sonora (ruido) superior a 85 dB(A); 
- Nas proximidades dos maquinarios tambem ha incidencia de ruido, portanto recomenda-se o use 

de protegao auditiva aos funcionarios que ai labutam. 
- A existencia de ruido no ambiente de trabalho pode trazer varias consequencias, entre elas, 
influenciar no desempenho dos trabalhadores e ate causar surdez, temporaria ou permanente. 

Ruidos acima de 90 dB(A) (dB = decibeis - unidade de medida do som) dificultam a comunicagao 
verbal, as pessoas precisam falar mais alto e prestar mais atengao para serem compreendidas; o 
ruido produz aborrecimentos, dores de cabega, stress e faz aumentar a tensao psicolOgica dos 
trabalhadores, vindo corn isso a contribuir para a diminuigao do rendimento dos trabalhadofes. 
Devido a dificuldade de comunicagao verbal existe a possibilidade de ocorrer acidentes corn 
terceiros. 

- Calor: 

0 trabalho desenvolvido dentro de pavilhOes construidos em alvenaria devido a insolagao ha 
a concentragao de calor intenso no seu interior devendo ser tomadas algumas medidas para conforto 
ambiental naturalmente adotadas, como ventilagao, trabalho em local aberto, vale ressaltar a 
importancia da reposigao hidrica, e, portanto do fornecimento de agua potavel aos trabalhadores, e 
nos dias mais quentes pode-se fornecer uma solugao do chamado soro caseiro, composto por urn 
litro de agua, onde se colocam oito medidas (igual a uma colherinha de cafe) de agucar e quatro 
medidas de sal; fornecidas aos trabalhadores durante a jornada de trabalho. 

- DOEKAS DO TRABALHO DEVIDAS A RISCOS BIOLOGICOS. 

Os riscos biolOgicos que podem ser capitulados como doengas do trabalho, portanto 
classificados como acidentes do trabalho, desde que estabelecido o respectivo nexo causal, incluem 
infecgOes agudas e cronicas, parasitoses e reagoes alergicas ou intoxicagOes provocadas por plantae 
e animals. 

As infecgoes sao causadas por bacterias, virus, riquetzias, clamidias e fungos. 
As parasitoses envolvem protozoarios, helmintos e artropodes. 
Muitas das doengas ocupacionais sao zoonoses, isto e, tern origem pelo contato corn animais 

e conseq0entemente trabalhadores agricolas e aqueles envolvidos no manejo de aviarios, rebanhos e 
criacao em geral podem estar sob permanente risco se medidas preventivas apropriadas nao forem 
aplicadas. Em geral o que acontece 6 que os trabalhadores em industrias urbanas estao mais 
protegidos contra os riscos do trabalho que os trabalhadores rurais. 

Algumas das doengas infecciosas e parasitarias sao transmitidas ao homem por especies de 
artropodes (mosquitos, carrapatos, pulgas, etc.) que atuam nao somente como vetores de doengas 
transmissiveis, mas tambem , como hospedeiros intermediarios. 

Um grande nOmero de plantas e animais produzem substancias que sao irritantes, tOxicas ou 
alergicas. Poeiras advindas dos locals onde ficam plantas e animais carreiam varios tipos de 
materials alergenicos, incluindo pequenos acaros, pelos, fezes ressequidas em p6, pOlen, erragem, 
esporos de fungos e outros sensibilizantes. 

Riscos biolOgicos ainda incluem picadas de animais pegonhentos, mordidas por a 
animais domesticos e selvagens (caso da raiva). Trabalhos ao relento sob a acao permanent 
frio, chuva e vento pode propiciar a quebra da resistencia organica e favorecer o aparecim 
infecgOes. Do mesmo modo as pessoas que lidam corn plantas e animais e seus produtos 
producao de alimentos e seu processamento, tern mais probabilidade de se exporem ao 
biolOgicos. 
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Pessoal de laboratOrios, hospitals e servigos sanitarios, comumente estao sujeitos a esse tipb . de 
risco. Dentre os riscos biolOgicos podemos destacar: 

Viroses: sacs varies as doengas produzidas por virus que podem ser caracterizadas como 
ocupacionais. Elas abrangem viroses respiratarias, viroses eruptivas, enteroviroses e arboviroses. 
Esse tipo de infecgao pode ser de transmissao direta, de pessoa para pessoa (rubeola, gripe) ou por 
um vetor (o mosquito na febre amarela silvestre) ou pelo manuseio de animals infectados. 
As infecgoes adquiridas em laboratarios de patologia podem ser resultantes do trabalho corn o virus, 
de pequenos acidentes ou proveniente de animais em experimentos (na observagao ou na autopsia), 
de aerossois ou da contaminagao dos materials e utensilios usados (tubos, pipetas, places etc.). 0 
mesmo pode ocorrer no trabalho de sande pUblica. A infegao por virus pode acontecer 
simultaneamente em pacientes e no pessoal que trabalha no hospital. A temida e indesejavel 
infecgao hospitalar. Dentre as viroses mais comumente ligadas ao trabalho temos: 

- a Raiva, que se constitui num risco para veterinarios, tratadores de animais, entregadores 
de compras, carteiros, exploradores de cavernas e todos aqueles que tenham contato corn canideos 
e felinos nao vacinados, morcegos e outros mamiferos que mordem. E uma doenga a virus 
constituida por encefalite aguda geralmente fatal, a qual sao susceptiveis a maioria dos mamiferos. 0 
periodo de incubagao 6 em geral de 1 a 3 meses, mas pode varier muito dependendo da extensao da 
laceragao, inervagao da regiao atingida, protegao da roupa no local da mordida e outros fatores. Os 
primeiros sintomas sao ansiedade, dor de cabega, febre, mal-estar e perturbagoes sensoriais 
freqUentemente relacionadas corn a mordedura (ou lambida da pele ferida) por animal raivoso. A 
doenga evoluem, corn manifestactles de paresia ou paralisia; o espasmo dos musculos da deglutigao 
leva o paciente a evitar a ingestao de liquidos, inclusive agua (hidrofobia). Ocorre tambem aerofobia. 
Seguem-se delirio e convulsoes. A morte resulta da paralisia dos musculos respiratorios, geralmente 
de 2 a 6 dias . A prevengao da raiva em humanos epos mordedura centraliza-se na aplicagao 
imediata de duas medidas basicas: remogao do virus por limpeza imediata do ferimento e sua 
desinfecgao, emprego de imunoglobulina humana seguindo-se a vacinagao especifica. Captura do 
animal para observagao. Medida profilatica de valor 6 a vacinagao preventive de caes e gatos e evitar 
contato corn animais desconhecidos. 

- Doenga da arranhadura do gato: estao sujeitos os que trabalham corn este animal e seu 
causador 6 urn tipo de clamidia que tern acesso ao homem através de uma unhada ou por ferimentos 
de objetos pontudos ou espinhos contaminados. Forma-se no local uma papule, que pode progredir 
para uma erupgao vesicular. desenvolve-se posteriormente uma linfadenite regional seguida de febre 
e mal-estar. Em geral esses sintomas tendem a desaparecer se seqUelas, mas pode ser confundida 
corn doenga neoplasica ou granulomatosa. A prevengao consiste em trabalhar com esses animais 
devidamente protegido. 

- Doenga de Newcastle, que pode acometer os que trabalham em aviarios e tratadores de 
passaros. E produzida pelo Myxovirus multiforme que tern infeta o homem através do aparebp 
respiratario provocando lacrimejamento, conjuntivite e edema das palpebras, febre e manifesteAt 

go- respiratorias. A prevengao consiste no manuseio adequado de passaros infetados.  
- Hepatites virais (A-B-C-D) estao particularmente vulneraveis os que trabalham em hospAgit 

e ern postos de atendimento do public° em geral, dentistas, pessoal de saneamento, lixeiros. Field  
geralmente salt°, corn febre, anorexia, nauseas, dores abdominais e ictericia. Apresenta grde  
variedade clinica, desde formas benignas ate as graves e mortals. Ocorre no mundo inteiro eise4 
reservatario e o prOprio homem. Os surtos sao mais frequentes em instituigoes como industries; 
quarteis e escolas. A transmissao se faz de pessoa a pessoa. As medidas de prevengao se baseiarn 
principalmente na educagao quanto as medidas de saneamento e higiene pessoal; evitar 
aglomeragoes e o use de descartaveis. A vacinagao deve ser obrigatbria para todos engajados etre 
servigos de sande. ou que fagam atendimento pOblico. 

-Riquetsioses e clamidias, se caracterizam por febre e erupgao na pele e sao transmitidos po seus 
reservatarios os artrapodes: 

- Doengas bacterianas: as principals doengas bacterianas de origem ocupacional sac em 
decorrentes da negligencia nos cuidados corn pequenos ferimentos , escoriagoes na pele. E as 
infecgoes sao em sua maioria causadas por estafilococus e estreptococus e podem ser evitadas 
medidas de higiene e cuidados adequados. Entretanto existem aquelas mais graves e perigote 
entre elas destacamos: 
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- Tetano, que se constitui num risco potencial para todos os trabalhadores principalmente 

aqueles sujeitos a pequenos ferimentos penetrantes e os que lidam corn animals. Tambern se 
constitui em risco para bombeiros, militares, policiais e todos aqueles expostos ao risco de lesties 
traumaticas na vida diaria. Doenga aguda devido a agar:, sobre o sistema nervoso central da toxins 'do, 
bacilo tetanico em desenvolvimento anaer6bio em urn ferimento, em geral perfurante (tam.b6in 
queimaduras). Caracteriza-se por contraturas musculares dolorosas iniciando-se pelos massetere 
mOsculos do pescogo dando o trisma e a rigidez da nuca que the sao caracteristicos estendendo-s-64 
seguir aos do tronco que se acompanha das contraturas. A letalidade pode chegar a 70%. Os animais 
herbivoros sao seus reservatOrios em especial o cavalo, em cujo intestino o germe vive como 
hOspede normal, inOcuo. A vacinagao geral de todos os trabalhadores e a grande medida para evitar 
essa perigosa infecgao e confere sOlida protegao. 

- Leptospirose tambern chamada de Doenga de Weil. As ocupagOes sob risco incluem 
pessoal de fazendas, cortadores de cana, plantadores de arroz criadores de pequenos animais, 
feirantes, trabalhadores em esgotos, mineiros, lixeiros, feirantes, peixeiros, mineiros, magarefes, 
criadores, pessoal militar etc. Sao seus hospedeiros intermediarios ,os ratos, caes, animals 
selvagens. Caracteriza-se por febre, calafrios, intenso mal-estar, vornitos, mialgias, conjuntivite e 
eventualmente sindrome meninge; as vezes ictericia, insuficiencia renal, hemorragias. 0 gado bovino, 
odes e porcos sao seus reservatOrios. Tambern os ratos e outros roedores e animals silvestres, assim 
como cobras eras. Os surtos ocorrem em pessoas que entram em agues contaminadas corn urina de 
animals domesticos ou selvagens. Medidas preventives incluem protegao dos trabalhadores corn EPI, 
identificagao dos cursos de ague contaminados; combate aos roedores nas residencies. Queima da 
palha dos canaviais antes do corte. 

- Peste estao sob risco os pastores, vaqueiros, cacadores, geologos. As pulgas sao os seus 
vetores e os roedores silvestres os seus reservatOrios e corn menos intensidade os coelhos. 
Caracteriza-se por febre elevada, cefaleia, hipotensao arterial, confusao mental, dor intensa na regiao 
inguinal, axila ou pescogo, conforme a localizagao do bubao. Apresenta diversas formas clinicas: 
ganglionar ou bubonica, pneurnonica, septicemia e ambulatoria. As medidas preventivas incluem a 
vacinagao. Medidas de antiratizagao e desratizagao, combate as pulgas. Educagao sanitaria. 

- Tuberculose , e geralmente adquirida no ambiente familiar. No trabalho o pessoal dos 
servigos de sande sao os mais sujeitos mas a preciso haver urn contato freqUente e prolongado corn 
casos ativos. E uma doenga cuja mortalidade este recrudescendo e ja preocupa as autoridades 
sanitarias de diversos 'Daises entre eles o Brasil. Os exames de laboratOrio sao fundamentais para se 
estabelecer o diagnOstico. 

- Intoxicagao alimentar, causadas principalmente pelas bacterias do grupo das salmonelas, 
clostridium e estafilococus que se desenvolvem na manipulagao dos alimentos em cozinhas 
industrials e cafeterias em fabricas. Tern inicio e evolugao rapidos, geralmente em manifestagoes 
entericas ligadas a ingestao de alimentos ou agua entre pessoas que os usaram na mesma ocasiao. 
As medidas profilaticas se baseiam na refrigeragao adequada de alimentos, manuseio higienico de 
produtos da alimentagao; exclusao temporaria das pessoas corn qualquer tipo de infegao 
principalmente as piogenicas e use de mascaras , luvas e roupas adequadas no preparo de 
alimentos. 

Micoses e fungos, tanto podem ser manifestagoes sistemicas, superficiais ou produzind6 
hipersensibilidade. Entre elas temos a candidiase ou moniliase, a aspergilose, histoOlasmose, 
dermatofitose (p6 de atleta), esporotricose, pulmao do fazendeiro, bagagose, suberose, etc„:,̀:  

Fonte: Dr. Daphnis Ferreira Souto,Medico do Trabalho,Membro do Conselho Tecnico Cientifico da 
ABMT, Associacao Brasileira de Medicine do Trabalho 

6. RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS 

6.1 PARTICIPANTES 

No processo de responsabilidade bilateral empregado-empregador, tiveram particip 
efetiva e pleno conhecimento das INSPEcOES E ANALISES que foram efetuadas pelo Engen 
de Seguranga do Trabalho, Ederson Rogerio Antonini CREA/SC 063166-6. 

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

• Agente Ruido: MEDIDOR DE PRESSAO SONORA (DOSIMETRO) DOS-500 DA 
INSTRUTHERM, ATUANDO NO CIRCUITO DE COMPESAQAO (A), RESPOSTA ( SLOW) E 
(FAST), RESPECTIVAMENTE; 

Para avaliagao do ruido continuo ou intermitente no ambiente de trabalho foi utilized° o 
Dosimetro de ruido Modelo Dos-500 da marca Instruterm, corn nivel sonoro de 70 a 140 c113,,corq 
ponderagao de frequencia Tipo "A" e circuito de resposta lenta (SLOW) na altura do ouxiiclso,:,,0 
trabalhador, voltado para a(s) fonte(s) de ruido. 

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

Os niveis de ruido foram aferidos junto ao pavilhao auditivo dos empregados, em seus locals de 
trabalho de maior permanencia. Os niveis de iluminagao foram medidos exatamente nas superficies 
de trabalho dos empregados, onde sal° exigidas as condigOes apropriadas ao trabalho visual, sendo 
as areas de circulagao aferidas a 0,75 m dos pisos. 

7. INSTRUCOES DE SEGURANCA DO TRABALHO 

7.1 EPI's — ESPECIFIACCIES BASICAS PARA APLICACAO 

a) Protegao para a cabega 

• Protetores faciais, destinados a protegao dos olhos e da face, contra lesoes ocasionadas por 
particulas, respingos, vapores de produtos quimicos e radiagoes luminosas intensas; 

• Oculos de seguranga, para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos, provenientes do 
impacto de particulas; 

• Oculos de seguranga, para trabalhos que possam causar irritagOes nos olhos e outras lesties 
decorrentes da agao de liquidos agressivos e metals em fusao; 

• Oculos de seguranga, para trabalhos que possam causar irritagao nos olhos provenientes de 
poeira; 

• Oculos de seguranga para trabalhos que possam causar irritagoes nos olhos e outras lesoes 
decorrentes da agao de radiagoes perigosas; 

• Mascaras para soldadores nos trabalhos de soldagem e corte corn arco eletrico; 
• Capacetes de seguranga, para protegao do cranio nos trabalhos sujeitos a quedas e projegao de 

objetos. 

b) Protegao para os membros superiores 

Luvas, mangas de protegao ou cremes protetores devem ser usados em trabalhos em que haja 
perigo de lesoes provocada por: 
• Materials ou objetos escoriantes, abrasivos ou perfurantes; 
• Produtos quimicos corrosivos, causticos, tOxicos, alergicos, oleosos, graxos, solventes organicos e 

derivados de petrOleo; 
• Materials ou objetos aquecidos; 
• Descargas eletricas; 
• Frio; 
• Agentes biolOgicos; 
• Radiagoes perigosas. 

c) Protegao para os membros inferiores 

• Calgados de protegao contra riscos de origem mecanica e ou eletrica; 
• Calgados impermeaveis, para trabalhos realizados em lugares tImidos ou lamacentos; 
• Perneiras de protegao contra riscos de origem termica e ou mecanica. 

d) Protegao contra quedas com diferenga de nivel 

• Cinto de seguranga, para trabalhos em altura superior a 2 metros, onde exista o risco de 
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k) 	8  • Cadeira suspensa, para trabalhos em altura que necessite deslocamento vertical; 

• Trava queda acoplado ao cinto de seguranca, ligado a urn cabo de seguranca independente, para 
trabalhos realizados corn movimentacao vertical em qualquer tipo de andaime suspenso. 

e) Protecao auditiva 

Os Protetores auriculares, para trabalhos realizados em locais em que o nivel de ruido seja superior 
ao estabelecido pela NR 15, Anexos I e II, que indicam os limites de tolerancia para ruido continuo ou 
intermitente. 

Obs.: Os protetores auriculares atenuam em media de 25 dB (A). 

f) Protecao respiratoria 

Para exposicoes a agentes ambientais em concentracoes prejudiciais a sande do trabalhador, de 
acordo corn os limites estabelecidos na NR 15. 
• Respiradores contra poeira, para trabalhos que impliquem em producao de poeiras; 
• Mascaras para trabalho de limpeza por abrasao, através de jato de areia; 
• Mascaras de filtro quimico, para exposicao a agentes quimicos prejudiciais a sande; 
• Aparelhos de isolamento (autonomos ou de aducao de ar), para locais de trabalho onde o teor de 

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

g) Protecao do tronco 

Aventais, jaquetas, capas e outras vestimentas especiais de protecao para trabalhos onde haja risco 
de lesoes provocadas por: 
• Riscos de origem termica e mecanica; 
• Agentes quimicos; 
• Agentes meteorolOgicos; 
• Coletes Refletivos; 
• Umidade proveniente de operacoes em abertura de valas e colocacao de tubos . 
h) Protecao do corpo inteiro 

• Aparelhos de isolamento (aut6nomos ou de aducao de ar) para locais de trabalho onde haja 
exposicao a agentes quimicos absorviveis ou pela pele, ou pelas vias respirat6rias, ou pela via 
digestiva, prejudicial a sande. 

i) Protecao da pele 

Cremes Protetores 
• Grupo 1 - Agua resistente: quando aplicados a pele do usuario, nao sao facilmente removiveis 

corn agua; 
• Grupo 2 - Oleo resistente: quando aplicados a pele do usuario, nao sao facilmente removiveis na 

presenca de oleos ou substancias apolares; 
• Grupo 3 - Cremes especiais: corn indicacoes e use definidos e bem especificados pelo fabricante. 

7.2 EQUIPAMENTOS DE PROTE00 COLETIVA — EPC's 

Os equipamentos de protecao coletivas, sera() considerados sempre como prioritarios e, quando 
estes nao forem suficientes para eliminar os agentes agressivos, serao adotados os EPI's. Exemplos 
de EPC's: iluminacao adequada de ambientes, extintores portateis e sobre rodas, faixas de 
isolamento, placas de sinalizacao, placas educativas, coberturas e fechamentos laterais, 
enclausuramento, ventilacao (natural ou artificial), anteparos, programa de manutencao periOdica de 
maquinas, chaves eletricas blindadas, programa rotineiro de organizacao de areas, etc. 

7.3 PLACAS DE SEGURANPA 

Preferencialmente, em todos os setores existem placas alusivas a seguranca do trabalho. 
devem sao renovadas periodicamente, a fim de que o habit° em ve-las nao as tome como el 
decorativo. Tambern existem placas indicativas de quais os EPI's sao obrigados em cada setor. 

7.4 PROTEcAo CONTRA INCENDIO 
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A protecao contra incendios compreende uma serie de medidas, em aplicacdo na empresa tais como: 
distribuicao de extintores portateis e sobre rodas, armazenamento de materials comuns separados 
dos inflamaveis, proibicao de fumar dentro dos locals de trabalho, treinamento de uma equipe no use 
do material de combate a incendio e a conscientizacao de chefes e subordinados das necessidades 
de prevencao de incendios. 
A empresa deve manter em seus setores diversos extintores de incendio, devidamente instalados e 
sinalizados, corn etiquetas de dados, !acre, born aspecto externo e corn programa de revisao 
period ica. 

8. ANEXO: 

a) ANTECIPAcAo E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS; 

b) REGISTRO DE DADOS E MEDIDAS DE CONTROLE; 

c) PLANEJAMENTO DE AcOES; 

d) MODELO DE PLANILHA DE CONTROLE DE EPI'S 

9. DISPOSIcOES FINAIS 

A observancia das medidas de controle propostas e cronograma de noes, contidos nas 
planilhas do item 8 deste relatOrio, nao desobriga a Empresa do cumprimento de outras disposicoes 
que, com relacao a materia, sejam incluidas em cOdigos de obras e regulamentos sanitarios do 
Estado ou Municipio de Chapeco, bem como daquelas oriundas de convencoes coletivas de trabalho. 

As informagoes contidas neste relatorio, deverao ser mantidas pela Empresa por um period° 
minimo de 30 anos. 



°tic IMBIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA  

SESMT Servico Especializado em Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho 
ANTECIPAgA0 E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS 

SETORES : 	 0- Geral 1- Coleta 2 - Administrativo 3 - Triagem industrial 4- Aterro domiciliar Data Inspegdo: 	13/01/14 

setor Tipo de Risco AGENTE 
FONTE 
GERADORA 

N° EMPREG. 
EXPOSTOS 

FUNgOES ATIVIDADES REALIZADAS 
POSSIVEIS 
DANOS ASAUDE 

AVALIAcA0 
QUANTITATIVA 

L.T. 

1 

Fisico 

Ruido 
Ruido do trafego 
de 	veiculos 	e 
ruido urbano. 

18 Gari 

Coleta o lixo acumulado em logradouros 
publicos e outros locais, despejando-os 
em veiculos e depOsitos apropriados, a 
fim de contribuir para a limpeza desses 

locals 

ocupacional. 
 

Surdez 
78 dB(A) 85dB(A) 

Calor 
Calor 	do 
ambiente 

Dermatozes, 
queimadoras 
solares. 

#fgt ### 

Umidade 
1/4... 
umidade 

e oengas d Gripes
NW 

pulmonares 
#### 

Biologico 
Bacterias 	e 
protozoarios 	e 
virus. 

Enit!?;—`0, ydIIILAJ, 

desejos 	de 
alimentos, 	e 
An...., in m•mbnrinic 

Doencas, viroses e 
alergias 

Fisico 

Ruido Ruido 8 
Motorista de 

caminhdo 

Dirige veiculos pesados como caminhoes 
ou caltretas, manipulando os comandos 

de marcha e diregdo e conduzindo 0 
veiculo no trajeto indicado, segundo as 

regras de transito, para transportar 
cargas. Coordena a equipe de coleta. 

Surdez 
ocupacional, 
dermatozes, 
queimadoras 
solares. 

78 dB(A) 85dB(A) 

4 

Quimico 
Oleos 	graxas, 
nevoa 	de 	tinta, 
solventes. 

Oleos 	graxas, 
nevoa 	de 	tinta, 
solventes. 

1 
Engenheiro 

quimico 
Elabora, 	executa e dirige 	projetos 	de 
engenharia quimica. 

ocupacionais 
 

Dermatoses 
IN* WI* 

Biologico 
Bacterias 	e 
protozoarios 

LIM) 	(JI ydi IIW, 

desejos 	de 
alimentos, 	e 

Doengas 	por 
contagio 

Mit #44# 

Fisico Ruido 
rtznaj-4-12A 
maquinas 	e Surdez ocupacional Dose q=0,4 85 dB(A) 

OBSERVAgOES 

/'‘ 

Elaborado por: Ederson Rogerio Antonini 
Eng° Civil e Seg. do Trabalho 
CREA/SC 063166-6 
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S°11tht
iaad° em Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho 

ANTECIPAcA0 E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS 

SETORES : 0- Geral 1- Coleta 2 - Administrativo 3 - Triagem industrial 4- Aterro domiciliar Data Inspegao: 	13/01/14 

setor Tipo de Risco AGENTS 
FONTE 
GERADORA 

N° EMPREG. 
EXPOSTOS 

FUNOES ATIVIDADES REALIZADAS 
POSSIVEIS 
DANOS ASAUDE 

AVALIAcA0 
QUANTITAT1VA 

L.T. 

3 

Quimico 
Oleos 	graxas, 
nevoa 	de 	tinta, 
solventes. 

Pintura 	e 
conserto 	de 
toneis, 	lixo corn 
graxa. 

1 

Servigos 
gerais Limpeza e pintura de toneis de 

armazenamento do lixo 

Dermatoses 
ocupacionais 

Biologic° Bacterias 	e 
protozoarios 

Lixo das salas e 
sanitarios, 
degetos. 

Doengas 	por 
contagio #### Wit 

Fisico 
Ruido Trafego de veicul Surdez ocupacional 80 dB(A) 85 dB(A) 

Umidade peza de salas e B 
Doengas, 
resfriados, etc. AV* ftli# 

4 Fisico 

Umidade Chuva e umidade 

3 Varredor Realiza a limpeza de was corn vassoura 

Resfriados 
114#t Mt* 

Calor Sol e ambiente. Queimaduras 
solares. ### ### 

4 Fisico Ruido 

Ruido de 
maquinas e das 

demais  
operagaes 

1 Operador de 
rogadeira 

Opera rogadeira costal realizando cones 
em geral 

-4 

Surdez ocupacional 78 dB(A) 85 dB(A) 

realizadas no 
local. 

1 
Operador de 
maquina 

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

Surdez ocupacional dose q= 3,62 85 dB(A) 

OBSERVAcOES 

, 	, 	_ 

Elaborado por: Ederson Rogerio Antonini 
Eng° Civil e Seg. do Trabalho  
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PPRA -pRommiKDEPWEViErsicAo DE RISCOS AMBIENTAIS / SESMET 
REGISTRO DE DADOS 

Razao Social: 	SABIA ECOLOGICO LTDA Data: 	 janeiro-14 

Enderego: 	 Loc. sdo luiz SN CEP: 	85635-000 Bairro: 	 Zona rural 

Municipio: 	 Nova Esperanga do Sudoes OF : 	PR 
38.11-4-00/37.02-9- 

CNAE: 00/38.12-2-00/38.39- 
4-01 

Grau Risco 	 03 

Efetivo administrativo: Horario de Trab.: 8 horas diarias e 4 horas no sabado totalizando 44 horas semanais e 1 hora e meia de almogo 

Efetivo operacional: Horario de Trab.: 	1o. Turnc 	08:00 as 12:00 	2o. Turno 	13:30 as 17:30 

SETORES: SETORES : 	0- Geral 1- Coleta 2 - Administrativo 3 - Triagem industrial 4 Aterro domiciliar N° empreg.: 	38 

Agente setor 
Empreg. 
Expostos 

Avaliacao Medidas de controle 
Quantitativa 
Dose Equiv. 

Tempo 
Real LT . Tempo de 

Exposicao 
Existentes Propostas 

Individuais 	 Coletivas Individuals 	Coletivas 

Bacterias 	e 	protozoarios 	e 
virus. 

0 

20 x 8:00 h x 8:00 h Luva latex impermeavel 

Produtos 	quimicos 	a 
base de alquil lauril de Mascara PFF1, luva latex s6dio a solugoes de impermeavel hipoclorito de sOdio a 
10% 

Treinamento 

Umidade 0 22 x 8:00 h x 8:00 h Botas impermeaveis Minimizer 	o 	contato
Botina impermeavel corn agua Treinamento 

Oleos graxas, news de tints, 
solventes. 

4  2 x 8:00 h x 8:00 h Luvex CA 4114 (creme) e 
botina de seguranga. 

Luvex 	ou 	Luva 	de 
* 	Borracha 	e 	botina 	de 

seguranca corn CA 9018. 
Treinamento 

Ruido 

1 26 78 dB(A) 

8:00 h 85 dB(A) 8:00 h Protetor 	auricular 	de
insercao #ffitt 	Verifiicagao niveis de ruido Treinamento 

4 1 Dose q=0,4 
3 1 80 dB(A) 
4 0 dose q= 1,23 
4 1 dose q= 3,62 

Calor 0 18 x 8:00 h x 8:00 h #N## 
Pause regulares durante o 

= 	trabalho 	e 	local 	para 
descanso. 

Treinamento 

OBSERVAcOES 	 Elaborado por: Ederson Rogerio Antonini 
Eng° Civil e Seg. do Trabalho 	--- - 

4C---- 1 	
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/ 	SABIA ECOLOGICO 
PPRA - PLAN EJAMENTO IDE AcOEs 

Razao Social: 	Sabia ecologico ltda. 

Enderego: 	 Loc. sao luiz SN 	 Data: 	 janeiro-14 

Municipio: 	 Nova Esperarica do Sudoeste 	 UF: 	 PR 
SETORES : 	 0- Geral 1- Coleta 2 - Administrativo 3 - Triagem industrial 4- Aterro domiciliar 

1 
ANO 2014 Responsavel (is) pela 

acao 

Acao 
con

e
c
m
luida Observayeies 

en 
Medidas de controls propostas 

J F M A M J J A Si 01 NID 

1 Aquisicao dos EPI's a Substituicao periddica dos EPI's X X X X X X X X Administracao Monitoramento pemianente, 
XIX' X I X substituicao eventual 

1 Preenchimento das fiches de EPI's. XI XI xjx1x1x1 XIX Administracao Monitoramento perrnanente 

Elaboragao de Ordens de Service. XIXI XI X SESMT 

0 Treinamento sobre os Riscos das Funcoes e utilizacao correta X  I 	XIIIIII SESMT Monitoramento permanente 

dos EPI's. Treinamento de primeiros Socorros. X  I X  I X 1 X Administracao 

0 Treinamento sobre Posture adequada. I 	I 	XIX! XIXIXIX Administracao Monitoramento permanente, 
Treinamento sobre Ergonomia e cuidados ao dirigir. XIXIXIX substituicao eventual 

0 Palestras sobre higene e seguranca do trabalho. I 	I 	I 	I 	1x1x1x Administracao Monitoramento permanente 
XIXIXIX SESMT 

.., Monitoramento dos riscos ambientais. 

0 -Conscientizacao quanto a necessidade de limpeza X I X  1 XIX' XIXIXI X Administracao Monitoramento permanente 

frequente dos EPIs e reposicao dos mesmos quando for XI XI X1 X SESMT rotina de palestras, DDS 
necessario, manter o sistema de sinalizacao de Seguranga 

através de Places, Cones, Fitas, 

Faixas , Paineis, Cores e outros conforme se fizer necessario. 

Fomecimento de EPI's adequados aos riscos das funcaes. 

1 Organizer e manter as reunioes relacionadas corn o SESMT XIX' 	XIXI XIXIXIX Administrag.ao - Monitoramento permanente 
XIXIXIX SESMT 

0 Treinamento sobre riscos de queda e acidentes. 1_ 	I 	I 	I 	I 	I 	Ix Administracao Estudo 
XIXIXIX 

Implanter Cipa 

0 I 	I 	I 	I 	I 	I 	I SESMT, Profissionais do setor Monitoramento permanente 

I I x I x  Administracao retina de-palestnas.-DDS- 

1- As 
ou orris 

OBSERVAOOES -, 	---- 	_- 

acOes, as 'm que forem concluidas, devem ser observadas 
, 	evem ser comunicados_ao SESMT para que este 

na planilha; 	2- Casos 
revise este PPRA. 

nao previstos 
ELABORACAO: 	Ederson 	ogerio 	Antonini. 
Engenheiro 	Civil 	e 	de 
CREA-SC 063166-6 	

• uranca 	do 	Trabalho. 
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DATA 	 ASSINATURA 

QUANTID 
ADE 

DESCRICAO (ESPECIFICACAO) DO EPI 
Recebimento 

DATA 

Devolugao 

Rubrica do 
Funcionario 

n° C.A. 

c=• o ▪ ° > 
0 

Aquiles Tomazelli, 470-E CEP: 89812-140 - Chapeco — SC. Tel:. (49) 3331-2302 -, E-mail: fator_engenharia@yahoo.com.  

m$® FAcA SUA PARTE, PRESERVE A NATUREZA. 

SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA 
SESMT Servigo Especializado em Engenharia de Seguranga e Medicine do Trabalho 

TERMO DE RESPONSABILIDADE - CONTROLE DE EPIs 

NOME: 
	

FUNCAO: 

AREA DE TRABALHO: 
	

MATRICULA: 

DECLARACAO: "Recebi da SABIA ECOLOGICO em virtude da relacao de emprego que con9)le 
mantenho, os EPIs relacionados neste termo de responsabilidade. Estou ciente da minha obiigagao 
quanto ao use adequado e obrigat6rio dos EPIs, conforme me foi exposto na palestra admissional, ben, 
como pela sua guarda e consetvagao. Responsabilizo-me ainda, por sua devolugao apes o termino de 
contrato de trabalho, ou para troca em caso de desgaste dos mesmos. 



02/03/12 

C REA-SC 
Conselho Regional de Engenhariaderquitetura 

e Pgnonorria de Santa Catarina 

imp_art.php (640x907) 

 

 

— Autenticidade 	  

ART N°  43224,40-4 	115  

A.R.T. Anotage-o de Responsabilidade Tecnica 	 ART autenticada eletronicamente via 
CREANET' 

Contratado 
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO 	063166-6 	Empresa Executora: 
EDERSON ROGERIO FINTONINI 	 E3 ENPREENDIMENTOS INTEGRIMOS LIM 
RUA ACHILES TOMAZELLI E 470 	 CHAPECO 	 088219-0 
E CENTRO 	 89812-140 	SC 	Fone: 	 Fax: 
F one: 4933312302 	Fax: -- 	004.385.529-62 	Normal 
eng_anton in i @yahoo .com .br 

Contratante 
3-Shia Ecologic° Trans. de lixo LTDR 	 07151208000150 
Loc. Sao Luiz s/ns 
Zona Rural 	 NOVA ESPERANCA 	 PR 
85635-000 

Resumo do Contrato 
Contratado p/ a elaborag5o de PPRA/LTCAT em 2011,2012,2013, 2014,2015 e 2016. 0,6CUB por servigo. 

Tarnish) sendo contratado para consultoria em Seguranga do Trabalho 

Inicio em :02/08/2011 
	

Termino em :02/03/2012 	Honorarios: PrO-Labore 
	

Valor Obra/Servico: Ri600,00 

Identified* da ObraiServico 
SObia Ecolegico Trans. de limo LTOR 
Loc. Sao Luiz s/np 
Zona Rural 
85635-000 

PR 

07151208000150 

NOVA ESPERANCA 

Assiztaturas 

   

  

   

NOVA ESPERANCR 	 EDERSON RO RIO ANTONINI 
	

Sdbio Ecoldgieo Trans. de lixo LTDA 

02/03/2012 
	

004.385.529-62 
	

07151208000150 

Este documento anota perante o CREA-SC, para efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei 6:406/77) 

	  Reservado ao Responsive! Teenier) 

—Participaceio Tecnica 	  — Atividades 	
ART: 4322448-4 

Individual 	 Objetos 	Classificao5o 	Quantidade 	Unidade 
14 24 G2115 6,00 45 

24 92 G2114 6,00 45 
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Este docunento foi autenticado eletronicanente, estando sujeito a verificackles 
conforne resolucSo 1025/09 CONFER e denais legislagoes apliceveis. 

Rs assinaturas deven ser a proprio punho, originais e preferencialnente con caneta azul. 
Acessibil idade: Declaro a apl icabil idade das regras de acessibil idade previstas nas normas tecnicas da 
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Certifico que o selo o 
autenticidade foi afixado 
n a Ultima folha. 
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Certifico que co 	re 

I
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Oficial 

Janeiro de 2014 
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LTCAT  
SABIA ECOLOGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA 

LAUDO TECNICO DE CONDIOES 
AMBIENTAIS DE TRABALHO 

- I.N. INSS/PRES 118 - 14/04/2005 - 
- I.N. INSS/PRES 20 - 11/10/2007 - 
- I.N. INSS/PRES 29 - 04/06/2008 - 



Certifico que o selo de 
autenticidade foi afixado 
na ultimafolha. 
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Ederson Rogerio Antonini 
Eng° Civil e Seg. do Trabalho 

CREA/SC 063166-6 

Dados da empresa:  

Razao Social: 

SABIA ECOLOGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA 

Nome Fantasia: 

SABIA ECOLOGICO 

CNPJ: 
	

07.151.208/0001-50. 

Enderego: 

Loc. Sao Luiz, SN. 
Bairro Zona rural. 
CEP 85.635-000. 
Nova Esperanga do Sudoeste (PR). 

Avaliado por:  

Ederson Rogerio Antonini 
Eng° Civil e de Seguranga do Trabalho 
CREA-SC 063166-6 

AUTENTICAcA0 Certifico que confere corno or 

'11) 

Nova Eoperanca 
do Sudoeste PR

iginal 

014 
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1. INTRODUcAO 

Ederson Rogerio Antonini 
Eng° Civil e Seg. do Trabalho 

CREA/SC 063166-6 

wiul 8 

Este Laudo Tecnico das Condigoes Ambientais de Trabalho — LTCAT — 

consta de laudos e anexos e tem por objetivo verificar nas atividades desenvolvidas 

pelos empregados da empresa SABIA ECOLOGICO TRANSPORTE DE LIXO 

LTDA, sita na Loc Sao Luiz SN, no Zona rural do municfpio de Nova Esperanca do 

Sudoeste —PR corn CNPJ n° 07.151.208/0001-50, a constatacao de agentes 

agressivos para fins de cumprimento da Sega() V (Dos Beneficios), Subsecao IV (Da 

Aposentadoria Especial, Das CondigOes para a Concessdo da Aposentadoria 

Especial) da Instrucdo Normativa INSS/PRES N° 20, de 11 de outubro de 2007 e 

INSS/PRES N° 29, de 04 de junho de 2008, sendo levado em consideragdo somente 

a legislagao previdenciaria (Decreto Federal n° 3.048 de 12 de maio de 1999, em 

especial o seu anexo IV e I.N INSS/DC 118, artigos 160 e 195, rid° objetiva 

aferimento de insalubridade e/ou periculosidade. 

0 Setor de Recursos Humanos da empresa deverd providenciar e/ou elaborar 

os Perlis Profissiograficos Previdenciarios — PPP — conforme anexo XV da I.N. 

INSS/PRES N° 20, das atividades de todos os cargos da empresa, corn base neste 

LTCAT e mantd-los junto a documentagdo funcional do empregado, para fins de 

fiscalizacao e fornecd-los aos empregados demissiondrios quando do desligamento 

da empresa, ou outro documento similar assim definido. 

Este LTCAT, quando solicitado, deverd ser entregue a Agenda do INSS mais 

pr6xima, mediante protocolo. 	
Certinco que o selo de 
autenticidade foi afixado 
na Ultima folha. 2. DA EMPRESA 

A empresa SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA, tern como 

objeto social: Coleta de resIduos nao perigosos, coleta de residuos perigosos, 

tratamento de disposigdo de residuos e recuperacao de materiais nao especificados 

anteriormente, corn CNAE 38.11-4-00/37.02-9-00/38.12-2-00/38.21-1-00/38.39-4-01, 

corn grau de risco 03, atualmente conta corn 38 (Trinta e oito) funciondrios. 
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CREA/SC 063166-6 

3. DOS LOCAIS DE TRABALHO 

A empresa esta situada fi rua Sao Luiz, SN, na Zona rural em Nova 

Esperanga do Sudoeste- PR, possui quatro setores como descritos abaixo: 

e  9e\f°,06:0  
cAl̀ 	5'‘  •,(Ne, • 	➢  

(0624‘

o 

 ° 

r%t 

Administrativo: Em sala comercial situada no centro do municfpio corn 

120 m2, em alvenaria, forro de madeira, piso ceramic°, cobertura em 

fibrocimento, ventilagao natural e artificial, iluminagao natural e artificial. 

Aterro domiciliar: Terreno de 60.000 m2  localizado na rua sao Luiz na 

zona rural, onde trabalham maquinas e caminhees, contem vestidrio de 

30m2  para trabalhadores do local, iluminagao e ventilagao natural. 

Coleta: Externo, nos locals de coleta do lixo, cidade, empresas e 

industrias onde prestam seus servigos. 

Triagem Industrial: Situada na rodovia PR-471 km 262 em um terreno 

corn 12.500,00 m2, composto por tits pavilh0es em alvenaria, corn 

cobertura de fibrocimento, piso de concreto desempenado, ventilagao e 

iluminagao naturals corn area total de 600m2  e contem vestiario e 

banheiro a parte com 40m2. 

4. DA PERICIA TECNICA / INSPEcA0 DE HIGIENE OCUPACIONAL 

A pericia tecnica foi realizada em cumprimento ao artigo 157 da IN 

INSS/PRES N° 20, de 11 de outubro de 2007 e servira para preenchimento dos 

formuldrios do PPP. 0 laudo tecnico estd dentro do referido artigo 157, itens III e V, 

desta IN. 

A pericia tecnica foi realizada durante o no dia 13 de janeiro de 2014 pelo 

Engenheiro de Seguranga do Trabalho Ederson Rogerio Antonini, CREA n° 063166-

6, corn enderego na cidade de Chapeco (SC), a rua Aquiles Tomazelli, 454-E, Bairro 

Santa Maria. 

Foram utilizadas informagoes das inspegoes dos cargos "in /oc 

Informagoes fornecidas pelo responsdvel Sra. Adriana Balmann . 

Rua Aquiles Tomazelli, 470-E CEP: 89812-140 - Chapeco — SC. Tel:. (49)3331-2302, - E-mail: fator engenharia(4)y 

FACA SUA PARTE, PRESERVE A NATUREZA. 
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oim120 
4.1. MATERIALS E METODOS 

A descrigao do Laudo Tecnico sera por cargo, descrevendo, fung6es 

desenvolvidas, seus agentes nocivos, tempo de exposigao, medidas de protegao 

coletiva e individual e parecer tecnico conclusivo conforme artigos 157 da IN 

INSS/PRES N° 20, de 11 de outubro de 2007. 

As atuais atividades laborais, dos cargos da empresa sao as mesmas que no 

period() posterior a 29 de abril de 1995. 

Os riscos ambientais foram quantificados e qualificados segundo as 

referencias tecnicas citadas na literature especializada de higiene ocupacional e nos 

anexos das Normas Regulamentadoras NR 15 (Atividades e operagaes insalubres) 

da Portaria 3214/78 do Ministerio do Trabalho e Emprego que regulamentou a Lei 

Federal n° 6.514 de 22 de dezembro de 1977. 

Os riscos ambientais/agentes agressivos analisados sao os fisicos, quimicos 

e biologicos segundo o artigo 157 da IN INSS/PRES N° 20, de 11 de outubro de 

2007, nao sendo considerados os riscos ergon6micos e mecanicos, citados em 

AvaliagOes de Higiene para fins dos Programas de Prevengao de Riscos Ambientais. 

O enquadramento dos agentes nocivos dos cargos analisados sera conforme 

o Anexo IV de Decreto Federal 3.048 e sera emitido urn parecer tecnico conclUsivo 

por cargo funcional e, quando necessario, por atividade laboral efetivamente 

realizados. 

Considera-se tempo de trabalho, para efeito do artigo 157 da IN INSS/PRES 

N° 20, de 11 de outubro de 2007, os periodos correspondentes ao exercicio de 

atividades continues e habituais (nao ocasional nem intermitente) durante a 

jornada integral, sujeito a condigOes especiais que prejudiquem a sande ou a 

integridade fisica dos trabalhadores decorrentes desta atividade. 

EQUIPAMENTOS DE MEDIcAO: 

Dosimetro de ruido, marca INSTRUTHERM, modelo DOS-500 corn audio calibrador. 

Luximetro, marca INSTRUTHERM, modelo LD-240. 

5. INSPECAO DE HIGIENE OCUPACIONAL — CARGOS E FUNCOES  

A seguir estarao relacionados e avaliados todos os setores a 

e istentes na empresa, sendo que estas informagOes foram repassad 

representantes da empresa: 

Rua Aquiles Tomazelli, 470-E CEP: 89812-140 - Chapece — SC. Tel:. (49)3331-2302, - E-mail: fator engenha 

FAcA SUA PARTE, PRESERVE A NATUREZA. 
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1 Motorista de caminhao (8): Dirige velculos pesados como caminhtieY '0121 

ou carretas, manipulando os comandos de marcha e direcao e 
conduzindo o velculo no trajeto indicado, segundo as regras de transit°, 
para transportar cargas. Coordena a equipe de coleta. 

Motorista de Bi-tren (1): Dirige Bi-tren que transporta residuos. 

Servigos gerais (01): Limpeza e pintura de tone's de armazenamento 
do lixo. 

Engenheiro quimico (1): Elabora, executa e dirige projetos de 
engenharia qufmica. 
Engenheiro Civil (1): Elabora, executa e dirige projetos de engenharia 
civil. 
Operador de maquina (1): Opera trator corn carregadeira, manuseando 
volante, alavanca de comando, acionando pedais, para prestar apoio e 
desenvolver as atividades. 

1 Operador de rogadeira (1): Opera rocadeira costal realizando cortes em 
geral. 

1 Varredor (3): Realize a limpeza de ruas corn vassoura. 
1 Gari (18): Coleta o lixo acumulado em logradouros publicos e outros 

locais, despejando-os em vefculos e depOsitos apropriados, a fim de 
contribuir para a limpeza desses locals. 

✓ Auxiliar de escritOrio (1) Executa os servicos gerais de escritOrio, tai 
como a separacao e classificacao de documentos e correspondancia, 
transcricao de dados, Iancamentos, prestacao de informacoes, 
participacao na organizacao de arquivos e fichdrios e datilografia de 
cartas, minutas e outros textos, seguindo processos e rotinas 
estabelecidas 

1 Vendedor (1): Vende os diversos servicos da empresa através de 
licitacoes e demais meios. 
Gerente administrativo financeiro (1): Exerce a gerancia dos servicos 
administrativos financeiro da empresa. 

Carga horaria: A carga hordria Semanal de 44 horas. 
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Empresa: 
SABIA ECOLOGICO LTDA 

Endereco: 
Loc sao Luiz 

Cidade: 
NOVA ESPERANQA DO SUDOESTE 

UF: 
PR 

Data InspecAo: 
13 de janeiro de 2014 

CNPJ: 
07.151.208/0001-50 

CNAE: 
38.11-4-00 

Grau Risco: 
03 

Nome da Funcao/Setor: 
Motorista de caminhao 	Coleta 

Local de Trabalho 
Externo, nos locais de coleta do lixo, cidade, empresas e industrias onde prestam seus 
servicos. 
Atividades Realizadas 
Dirige velculos pesados como caminhoes ou carretas, manipulando os comandos de 
marcha e direcao e conduzindo o veiculo no trajeto indicado, segundo as regras de 
transito, para transportar cargas. Coordena a equipe de coleta. 
Riscos Ocupacionais: 

Ruido: 78 dB(A); 	 is, o 	0\ 
• c P.,Q 	010 

Agentes Quimicos: lnexistente; 	 ., 041 % 	000\ 0 	?ik le 	este 
Agentes Biologicos: Inexistente; 	 p.,,t) ‘,,e cor0 	sod° 

„4‘r.0 (A- ,„,.... 

	

, ^ esp.' 	U Tempo de Exposictio: 	 thcose 
Ruido: Habitual e Continuo; 	 t 	. 	osl" Pk  
Agentes Quimicos: Habitual e Continuo; 	 . 	. 
Agentes Fisico:Habitual e Continuo; 	 \ 0 \ 
Equipamentos de Protecao: 
Existem registros, ficha de fornecimento de EPIs, verificadas na data da inspecao, na 
quais cosnta o fornecimento dos seguintes EPIs: Botina de borracha (CA 3151/88), 
Luva de plastico (CA 13301), Luva Nitrilica (CA 9075), Calca impermedvel (CA 9700, 
camisa impermedvel (CA 14819), Mascara (CA 10579), . Estes sao os EPIs registrados 
e fornecidos, nao 6 objeto deste trabalho a verificacao efetiva da sua correta utilizacao. 
Metodologia e instrunentacao utilizada 
Avaliagao qualitativa e quantitativa, conforme disposto na Portaria 3311/89 do Tem. 
Dosimetro de Ruido, marca Instrutherm modelo Dos-500 corn calibrador =Ostia° 
modelo Cal-1000. 
Parecer 
Considerando os riscos ocupacionais existentes, as atividades realizadas, o tempo de 
exposicao ao risco ocupacional e a restritiva legislagao previdenciaria (Decreto 
3.048/99). E parecer que, apesar da existencia de riscos ocupacionais, caracterizada 
pela exposicao e contato continuo corn agentes quimicos, a funk de Motorista de 
caminhao no setor de Coleta 6 caracterizada como atividade especial conforme Item 
3.0.1 do Anexo IV (Decreto 3.048/99), 	tambern nao sendo caracterizadas como 
insalubres 6 nao sendo caracterizadas como periculosa pela legislagao Trabaihista 
conforme Anexos NR 16 (GEFIP cod. 00). A protegio eficaz elide a agao dos 
agentes nocivos, conforme orientagoes. 
Observacao: 
A caracterizacao acima 6 valida enquanto 	s condicoes de trabalho permanecerem 
iauais as informadas durante o levantame I.IF 

 Responsavel pela Avaliacao 
Ederso 	,,i• • erio Antonini 

Engenheiro S,guranca do Trabalho 
CR • 'SC 063166-6 

Rua Aquiles Tomazelli, 470-E CEP: 89812-140 - Cha 	— SC. Tel:. (49) 3331-2302, - E-mail: fator engenharia@yahoo.co  
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Empresa: 
SABIA ECOLOGICO LTDA 

Enderego: 
Loc sac, Luiz 

Cidade: 
NOVA ESPERANQA DO SUDOESTE 

LW: 
PR 

Data Inspectio: 

13 de janeiro de 2014 

CNPJ: 

07.151.208/0001-50 
CNAE: 

38.11-4-00 

Grau Risco: 

03 

Nome da Funcao/Setor: 

Motorista de Bi-tren 	Aterro domiciliar 
Local de Trabalho 

Terreno de 60.000 m2  onde trabalham maquinas e caminhaes, contem vestidrio de 30m2  
para trabalhadores do local, iluminacao e ventilacao natural 
Atividades Realizadas 

Dirige Bi-tren que transporta residuos. 

Riscos Ocupacionais: 

Ruido: dose q=1,23; 	
Q11,0  00\ 

„. % G P. m 0  Ong cog  

Agentes Quimicos: Inexistente.; 	 0,0-11;400e1!;',°',6-086te 
Agentes Biologicos: Inexistente; 	 celwAllcogr000 	,,l‘ 

1.4041' Tempo de Exposicao:  

S"  Ruido: Habitual e Continuo; AK 
Agentes QuImicos: Habitual e intermitente; 	 IR 	

izgo .1% 

Agentes Fisico:Habitual e Continuo; 	
,,, ",

O 
 

Equipamentos de Proteck: 

Existem registros, ficha de fornecimento de EPIs, verificadas na data da inspecao, na 
quaffs cosnta o fornecimento dos seguintes EPIs: Botina de borracha (CA 3151/88), Luva 
de plastico (CA 13301), Luva Nitrilica (CA 9075), Calga impermeavel (CA 9709), camisa 
impermedvel (CA 14819), Mascara (CA 10579), . Estes sao os EPIs registrados e 
fornecidos, nao 6 objeto deste trabalho a verificacao efetiva da sua correta utilizacao. 
Metodologia e instrumentagao utilizada 

Avaliacao qualitativa e quantitativa, conforme disposto na Portaria 3311/89 do Tern. 
Dosimetro de Ruido, marca Instrutherm modelo Dos-500 corn calibrador acustico modelo 
Parecer 

Considerando os riscos ocupacionais existentes, as atividades realizadas, o tempo de 
exposicao ao risco ocupacional e a restritiva legislagao previdencidria (Decreto 3.048/99). 
E parecer que, apesar da existencia de riscos ocupacionais, caracterizada pela exposicao 
e contato continuo com agentes quimicos, a funcao de Motorista caminhao cacamba no 
setor Aterro domiciliar 6 caracterizada como atividade especial conforme Item 3.0.1 do 
Anexo IV (Decreto 3.048/99), tambour nao sendo caracterizadas como insalubres 6 nao 
sendo caracterizadas como periculosa pela legislagao Trabalhista, conforme Anexos NR 
16 (GEFIP cod. 00). A protecao eficaz elide a acao dos agentes nocivos, conforme 
ObservacAo: 

A caracterizacao acima 6 valida enquanto as corloes de trabalho permanecerem iguaiy 
as informadas durante o levantamento. 	/ 
Responsavel pela Avaliacao 

Ederson Ro,  ; io Antonini 
Engenheiro Se. i r: Ka do Trabalho 

\ CREA/S • 063166-6 

OFATOR 
ENGENHARIA 

Ederson Rogerio Antonini 
Eng° Civil a Seg. do Trabalho 

CREA/SC 063166-6 

Planiiha de /Walla ao 

Rua Aquiles Tomazelli, 470-E CEP: 89812-140 - Chapece — SC. Tel:. (49)3331-2302, - E-mail: fluor engenharia 

FACA SUA PARTE, PRESERVE A NATUREZA. 



Ederson Rogerio Antonini 
Eng° Civil e Seg. do Trabalho 

CREA/SC 063166-6 10 ENOENHARIA 
FATOR 

Planilha de Avalia 
Empresa: 
SABIA ECOLOGICO LTDA 

Enderego: 
Loc Sao Luiz 

Cidade: 
NOVA ESPERANQA DO SUDOESTE 

UF: 
PR 

Data Inspecao: 
13 de janeiro de 2014 

CNPJ: 
07.151.208/0001-50 

CNAE: 
38.11-4-00 

Grau Risco: 
03 

Nome da Funcao/Setor: 

Servigos gerais 	 Triagem industrial 
Local de Trabalho 
Composto de tits pavilhoes corn total de 600m2, em alvenaria, cobertura de fibrocimento, piso de 
concreto desempenado, ventilactio e iluminacao naturals, contem vestiario e banheiro a parte 
corn 40m2. 
Atividades Realizadas 
Limpeza e pintura de toneis de armazenamento do lixo 

Riscos Ocupacionais: 	 Certifico que o selo de 
Ruido: 80 dB(A); 	 autenticidade foi afixado 

Agentes Quimicos: Oleos, graxas, nevoa de tintas; 	na 	61tIma 	f olha. 

Agentes BiolOgicos: Bacterias e protozoarios; 	 myr F r41-1°48cCr4r,°ntictwa 
Tempo de Exposicao: 	 Certlfico que con,  tso 	loeste 	1.,1. 

Novo EsPerance Ruido: Habitual e Continuo; 	 k 
Agentes Quimicos: Habitual e intermitente;  
Agentes Fisico:Habitual e Continuo; 	 6 _ r; %et,  STA 

Equipamentos de Protegio: 	 C A tc_..,7_,------  

Existem registros, ficha de fornecimento de EPIs, verificadas a 	ac  inspegao, na quaffs 
cosnta o fornecimento dos seguintes EPIs: Botina de borracha (CA 3151/88), Luva de plastico 
(CA 13301), Luva Nitrilica (CA 9075), Calga impermeavel (CA 9709), camisa impermeavel (CA 
14819), Mascara (CA 10579), . Estes sao os EPIs registrados e fornecidos, nao 6 objeto deste 
trabalho a verificacao efetiva da sua correta utilizacao. 
Metodologia e instrumentacao utilizada 	 N 
Avaliagao qualitativa e quantitativa, conforme disposto na Portaria 3311/89 do Tern. Dosimetro de 
Ruido, marca lnstrutherm modelo Dos-500 corn calibrador acilstico modelo Cal-1000. 
Parecer 

Considerando os riscos ocupacionais existentes, as atividades realizadas, o tempo de exposicao 
ao risco ocupacional e a restritiva legislacao previdenciaria (Decreto 3.048/99). E parecer que, 
apesar da existencia de riscos ocupacionais, caracterizada pela exposicao e contato continuo 
corn agentes quimicos, a funcao de Servicos gerais no setor Triagem industrial 	6 
caracterizada como atividade especial conforme Item 3.0.1 do Anexo IV (Decreto 3.048/99), 
sendo caracterizadas como insalubres em grau maxim° de 40% 6 nao sendo caracterizadas 
como periculosa pela legislagao Trabalhista, conforme Anexos NR 16 (GEFIP c6d. 04). A 
protecao eficaz elide a agao dos agentes nocivos, conforme orientagoes. 
Observacao: 
A caracterizacao acima 6 valida enquanto as con.' hes de trabalho permanecerem iguais as 
informadas durante o levantamento. 
Responsive! pela Avaliacio 	 , 

Ederson - .,lerio Antonini 	 * 
Engenheiro e uranca do Trabalho 

CR • SC 063166-8 	 tk 

Rua Aquiles Tomazelli, 470-E CEP: 89812-140 - Chapec6 — SC. Tel:. (49)3331-2302, - E-mail: fator engenharia(kaho 

FAcA SUA PARTE, PRESERVE A NATUREZA. 



Empresa: 
SABIA ECOLOGICO LTDA 

Enderego: 
Lac Sao Luiz 

Cidade: 
NOVA ESPERANQA DO SUDOESTE 

UF: 
PR 

Data InspecAo: 
13 de janeiro de 2014 

CNPJ: 
07.151.208/0001-50 

CNAE: 
38.11-4-00 

Grau Risco: 
03 

Nome da Fungao/Setor. 

Engenheiro quimico 	 Geral 
Local de Trabalho 

Desempenha suas fungOes em todas as areas da empresa, fazendo vistorias, laudos, 
avaliagOes no aterro, fazendo projetos de engenharia e implantagao de servicos. 

Atividades Realizadas 
Elabora, executa e dirige projetos de engenharia qulmica 
Riscos Ocupacionais: 	 NO 	‘p\ 
Rufdo: q=0,4; 	 (... PSI ,01\q ot 

0,to Agentes Quimicos: Oleos, graxas e nevoa de tintas; 	V
.,A1 N `-' r.o0  -  to - 	0e- 

Agentes Biologicos: Bacterias e protozodrios; 	 Poqe ''' 	6  
\q V' e 

Tempo de ExposigAo: 	 GOO,.s
oca

' 
N Ruido: Habitual e Continuo; 	 tho 	% 	• N.t , 1  

Agentes Quimicos: Habitual e intermitente; 	 6  " ‘ ii,..- 
,' Agentes Flsico:Habitual e Continuo; 	

0 P.' N 
Equipamentos de Pilate*: 	 0 

Existem registros, ficha de fornecimento de EP1s, verificad 	na data da inspecao, na quaffs 
cosnta o fornecimento dos seguintes EPIs: Botina de borracha (CA 3151/88), Luva de plastico 
(CA 13301), Luva Nitrflica (CA 9075), Calca impermedvel (CA 9709), camisa impermedvel (CA 
14819), Mascara (CA 10579), . Estes sao os EPIs registrados e fornecidos, nao 6 objeto deste 
trabalho a verificacao efetiva da sua correta utilizacao. 
Metodologia e instrumento* utilizada 
Avalinao qualitativa e quantitativa, conforme disposto na Portaria 3311/89 do Tern. Dosimetro 
de Ruido, marca Instrutherm modelo Dos-500 corn calibrador acustico modelo Cal-1000. 
Parecer 

Considerando os riscos ocupacionais existentes, as atividades realizadas, o tempo de 
exposicao ao risco ocupacional e a restritiva legislagao previdencidria (Decreto 3.048/99). E 
parecer que, apesar da existencia de riscos ocupacionais, caracterizada pela exposicao e 
contato continuo corn agentes quimicos, a fund° de Engenheiro quimico no setor Geral nao 
6 caracterizada como atividade especial, tambem nao sendo caracterizadas como insalubres 
e nao sedno caracterizadas como periculosa pela legislagao Trabalhista, conforme Anexos NR 
16 (GEFIP cod. 00). A protecao eficaz elide a nap dos agentes nocivos, conforme 
orientacoes. 
ObservagAo: 
A caracterizacao acima 6 valida enquanto as condicere de trabalho permanecerem iguais as 
informadas durante o levantamento. 
Responsavel pela Avaliagao 

Ederson Roger 	ntonini 
Engenheiro Segu 	do Trabalho 

CREA/SC 06 166-6 	 ‘---"L 

Rua Aquiles Tomazelli, 470-E CEP: 89812-140 - Chapec6 - SC. Tel:. (49)3331-2302, - E-mail: fator engenharia(4)yahoo., ji. 

FAcA SUA PARTE, PRESERVE A NATUREZA. 

FAT® R 
ENGE.NHARIA 

Planilha de Avaliagio 

Ederson Rogerio Antonini 
Eng° Civil e Seg. do Trabalho 

CREA/SC 063166-6 
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le FATOR 
ENGENHARIA 

Ederson Rogerio Antonini 
Eng. Civil a Seg. do Trabalho 

CREA/SC 063166-6 

Planilha de Avaliacio 
Empresa: 
SABIA ECOLOGICO LTDA 

Endereco: 
Loc Sao Luiz 

Cidade: 
NOVA ESPERAKA DO SUDOESTE 

UF: 
PR 

Data Inspectio: 
13 de Janeiro de 2014 

CNPJ: 
07.151.208/0001-50 

CNAE: 
38.11.4-00 

Grau Risco: 
03 

Nome da Funcito/Setor. 

Engenheiro Civil 	 Geral 
Local de Trabalho 

Desempenha suas fungOes em todas as areas da empresa fazendo projetos de engenharia e 
implantagao de servigos. 

Atividades Realizadas 
Dirige velculos prancha, manobra o mesmo e aciona os mecanismos para carga e descarga 
dos conteineres 
Riscos Ocupacionais: 

Rufdo: Inexistente; 
Agentes Quimicos: Inexistente; 
Agentes Biologicos: Inexistente:; 

.1 

	

e- 	o 	 c 
Nilo Av 0  or‘gino‘ 

	

P.0-1r I" ontete °III 	ste 	PRI  ....ocr, rule C_ ,,,,, 	_ wine  

''°‘./p4o a EsPer" 	it\ 
t 	‘ 	

% 
' 	' 
‘Altios 1  A 

GAR 	- '11t4  

__ 	
--rori al 

de EPIs, v- n icadas na data da inspegao, na quais 
EPIs: Botina de borracha (CA 3151/88), Luva de plastico 
Calga impermeavel (CA 9709), camisa impermeavel (CA 

Estes sao os EPIs registrados e fornecidos, nao 6 objeto deste 
sua correta utilizagao. 

Tempo de Exposicao: 

Ruido: Habitual e Continuo; 
Agentes Qulmicos: Habitual e intermitente; 
Agentes Flsico:Habitual e Continuo; 
Equipamentos de Proteglio: 
Existem registros, ficha de fomecimento 
cosnta o fornecimento dos seguintes 
(CA 13301), Luva Nitrflica (CA 9075), 
14819), Mascara (CA 10579), . 
trabalho a verificagao efetiva da 
Metodologia e instrumentagao utilizada 

Avaliagao qualitativa e quantitativa, conforme disposto na Portaria 3311/89 do Tern. DosImetro 
de Ruldo, marca Instrutherm modelo Dos-500 corn calibrador acirstico modelo Cal-1000. 
Parecer 

Considerando os riscos ocupacionais existentes, as atividades realizadas, o tempo de 
exposigao ao risco ocupacional e a restritiva legislagao previdenciaria (Decreto 3.048/99). E 
parecer que, apesar da existencia de riscos ocupacionais, caracterizada pela exposigao e 
contato continuo corn agentes qulmicos, a fungao de Engenheiro Civil no setor Geral nao 6 
caracterizada como atividade especial, tambem nao sendo caracterizadas como insalubres 6 
nao sedno caracterizadas como periculosa pela legislagao Trabalhista, conforme Anexos NR 
16 (GEFIP c6d. 00). A protecao eficaz elide a agao dos agentes nocivos, conforme 
orientacoes. 
Obsen.ec.ao:  
A caracterizagao acima 6 valida enquanto as condi 	es de trabalho permanecerem iguais as 
informadas durante o levantamento.  
Responsive! pela Avalinao 

Ederson Roge 	Antonini 
Engenheiro Seg 	ca do Trabalho 

CREA/SC 	3166-6 	 a 

Rua Aquiles Tomazelli, 470-E CEP: 89812-140 - Chapec6 — SC. Tel:. (49)3331-2302, - E-mail: fator engenharia@yahoo.com  

FAA SUA PARTE, PRESERVE A NATUREZA. 



Ederson Rogerio Antonini 
Eng° Civil e Seg. do Trabalho 

CREA/SC 063166-6 el  ENG ENHARIA 
FATOR 

Empresa: 
SABA ECOLOGICO LTDA 

Enderego: 
Loc SAo Luiz 

Cidade: 
NOVA ESPERANQA DO SUDOESTE 

UF: 
PR 

Data Inspecie: 
13 de Janeiro de 2014 

CNPJ: 
07.151.208/0001-50 

CNAE: 
38.11-4-00 

Grau Risco: 
03 

Nome da Functio/Setor: 
Operador de maquina 	 Aterro domiciliar 

Local de Trabalho 

Terreno de 60.000 m2  onde trabaiham maquinas e caminhOes, contem vestiario de 30m2  para 
trabalhadores do local, iluminagao e ventilagao natural. 

AtMdades Realizadas 
Opera trator corn carregadeira, manuseando volante, alavanca de comando, acionando 
pedais, para prestar apoio e desenvolver as atividades. 
Riscos Ocupacionals: 

,. ts.11 ‘ 0 P.„9,,,44(0:)690,,,,I.,,‘ 	
(a) 

Ruido: q=3,62; 	 xul=-. - toe c,,,' 	0ste 	r.-  
Agentes Quimicos: Oleos, graxas e nevoa de tintas; 	,F,to  VS 0" o  So " 

ei, , 	_onc,0 
Agentes Biologicos: Bacterias e . rotozoarios; 	ova Ego' 
Tempo de Exposigao: 	 t1 	

,—. 

fi.  Ruido: Habitual e Continuo; 	 ,s ST 
' 

Agentes Quimicos: Habitual e intermitente; 	 c Ng 
Agentes Fisico:Habitual e Continuo; 	 otiot  

Equipamentos de Protecao: 
Existem registros, ficha de fornecimento de EP1s, verificadas na data da inspecao, na quais 

cosnta o fornecimento dos seguintes EPIs: Botina de borracha (CA 3151/88), Luva de 

plastico (CA 13301), Luva Nitrilica (CA 9075), Calga impermeavel (CA 9709), camisa 

impermeavel (CA 14819), Mascara (CA 10579), . Estes sao os EPIs registrados e fornecidos, 

nao 6 objeto deste trabalho a verificacao efetiva da sua correta utilizacao. 
Metodologla e instrumentagao utilizada 
Avaliacao qualitativa e quantitativa, conforme disposto na Portaria 3311/89 do Tern. 
Dosimetro de Ruido, marca Instrutherm modelo Dos-500 corn calibrador acOstico modelo Cal 
1000. 
Parecer 
Considerando os riscos ocupacionais existentes, as atividades realizadas, o tempo de 

exposicao ao risco ocupacional e a restritiva legislacao previdenciaria (Decreto 3.048/99). E 

parecer que, apesar da existancia de riscos ocupacionais, caracterizada pela exposicao e 

contato continuo corn agentes quimicos, a funcao de Op maquina no setor Aterro 

domiciliar 	6 caracterizada como atividade especial conforme Item 3.0.1 do Anexo IV 

(Decreto 3.048/99), 	tambern nao sendo caracterizadas como insalubres 6 nao sendo 

caracterizadas como periculosa pela legislacao Trabalhista, conforme Anexos NR 16 (GEFIP 

cod. 00). A protegio eficaz elide a agio dos agentes nocivos, conforme orientagities. 
Observacilo: 
A caracterizacao acima 6 valida enquanto as i  dicOes de trabalho permanecerem iguais as 
informadas durante o levantamento. 	 's 
Responsavel pela Avaliagao 

Ederson 	ogerio Antonini 	 I 
Engenheir S 	uranga do Trabalho 

..- CR 	SC 063166-6 

Planilha de Mannar) 
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FATOR 
le ENGEN HARIA 

Empresa: 
SABA ECOLOGICO LTDA 

Enderego: 
Loc SAo Luiz 

Cidade: 
NOVA ESPERANQA DO SUDOESTE 

UF: 
PR 

Data Inspecao: 
13 de Janeiro de 2014 

CNPJ: 
07.151.208/0001-50 

CNAE: 
38.11-4-00 

Grau Risco: 
03 

Nome da Funcao/Setor: 
Operador de rogadeira 	Aterro domiciliar 

Local de Trabalho 

Terreno de 60.000 m2  onde trabalham maquinas e caminhOes, contem vestiario de 30m2  
para trabalhadores do local, iluminacao e ventilacao natural. 

AtIvidades Realizadas 

Opera rogadeira costal realizando codes em geral 

Riscos Ocupacionais: 
Ruido: 78 dB(A); 	 P• 0  ‘ c% 0 \ Agentes Quimicos: Oleos, graxas e nevoa de tintas; 	 1  c PkSo oAq  ?ft ,1,4 	% , co 	ke 
Agentes Biologicos: Bacterias e protozoarios; 	t 0 'c' —(-40‘` c.o6°8' 

	

t 	coeS , 
Tempo de Evosiclio: 	 ,A11 	03 1° 

Ce" 	.9e 	 1% 
Ruido: Habitual e Continuo; 	 14046 	s  \ 	

SI.Pk Agentes Quimicos: Habitual e intermitente; 
Agentes Fisico:Habitual e Continuo; 	 . 

$ik Equipamentos de Protegio: 	 C 	— -- 	a 
Existem registros, ficha de fomecimento de EP1s, verifica 	data da inspecao, na quais 
cosnta o fornecimento dos seguintes EPIs: Botina de borracha (CA 3151/88), Luva de 
plastico (CA 13301), Luva Nitrilica (CA 9075), Calca impermeavel (CA 9709), camisa 
impermeavel (CA 14819), Mascara (CA 10579), . Estes sao os EPIs registrados e 
fornecidos, nao 6 objeto deste trabalho a verificagao efetiva da sua correta utilizacao. 
Metodologia e lnstrumentagdo utilizada 
Avaliacao qualitativa e quantitativa, conforme disposto na Portaria 3311/89 do Tern. 
Dosimetro de Ruido, marca Instrutherm modelo Dos-500 corn calibrador actlstico modelo 
Cal-1 OM  
Parecer 
Considerando os riscos ocupacionais existentes, as atividades realizadas, o tempo de 
exposicao ao risco ocupacional e a restritiva legislack previdenciaria (Decreto 3.048/99). E 
parecer que, apesar da existancia de riscos ocupacionais, caracterizada pela exposicao e 
contato continuo corn agentes quimicos, a funk de Operador de rogadeira no setor 
Aterro domiciliar 6 caracterizada como atividade especial conforme Item 3.0.1 do Anexo 
IV (Decreto 3.048/99), tambern nao sendo caracterizadas como insalubres 6 nao sendo 
caracterizadas como periculosa pela legislagao Trabalhista, conforme Anexos NR 16 
(GEFIP cod. 00). A protegio eficaz elide a agio dos agentes nocivos, conforme 
orientagaes. 
Observagio: 
A caracterizacao acima 6 valida enquanto as 	dicoes de trabalho permanecerem iguaj 
as informadas durante o levantamento. 
Responsive! pela Avallagio 

Ederson Rog 	o Antonini 
Engenheiro Se 	nga do Trabalho 

CREA/S 063166-6 	 k 

Ederson Rogerio Antonini 
Eng° Civil e Seg. do Trabalho 

CREA/SC 063166-6 

Planilha de Avaliacao 
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Empresa: 
SABA ECOLOGICO LTDA 

Endereco: 
Loc Sao Luiz 

Cidade: 
NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE 

UF: 
PR 

Data Inspeclio: 
. 

13 de Janeiro de 2014 
CNPJ: 

07.151.208/0001-50 
CNAE: 

38.11-4-00 

Grau Risco: 

03 

Nome da Funccio/Setor: 

Operador retro escavadeira 	Aterro domiciliar 
Local de Trabalho 

Terreno de 60.000 m2  onde trabalham maquinas e caminhaes, contem vestiario de 30m2  para 
trabaihadores do local, iluminagao e ventilagao natural. 
Atividades Realizadas 
Opera uma maquina montada sobre rodas e provida de cacamba !novel, conduzindo-a e 
operando seus comandos de Corte e elevagao, para remover terra, pedras, areia, cascaiho e 
materiais analmos. 
Riscos Ocupaclonals: 

Rufdo: 78 dB(A); 	 -ric,,,,co 
Agentes Quimicos: Oleos, graxas e nevoa de tintas; 	AUTEN  	- corn 0 orIgInal 

Agentes Biologicos: Bacterias e protozoarios; 	Cett1...tipc,ncleureaCntrat !Ted:este 
PR 

na quais 
de plastico 

(CA 
deste 

Tempo de Exposisto: 

Rufdo: Habitual e Continuo; 
Agentes Quimicos: Habitual e intermitente; 
Agentes Fisico:Habitual e Continuo; 
Equlpamentos de mote*: 
Existem registros, ficha de fomecimento de EPIs, 
cosnta o fornecimento dos seguintes EPIs: Botina 
(CA 13301), Luva Nitrilica (CA 9075), Calga impermeavel 
14819), Mascara (CA 10579), . Estes sao os EPIs 
trabaiho a verificagao efetiva da sua correta utilizacao. 

R eo 0 • STA 

ofof 

verificadas na data da inspecao, 
de borracha (CA 3151/88), Luva 

(CA 9709), camisa impermeavel 
registrados e fornecidos, nao é objeto 

Metodologia e instrumentacAo utilzada 
Avaliagao qualitativa e quantitativa, conforme disposto na Portaria 3311/89 do Tern. Dosirnetro 
de Rufdo, marca Instrutherm modelo Dos-500 corn calibrador acustico modelo Cal-1000. 
Parecer 

Considerando os riscos ocupacionais existentes, as atividades realizadas, o tempo de 
exposicao ao risco ocupacional e a restritiva legislacao previdenciaria (Decreto 3.048/99). E 
parecer que, apesar da existancia de riscos ocupacionais, caracterizada pela exposicao e 
contato continuo corn agentes quimicos, a funk) de Varredor no setor Aterro domiciliar é 
caracterizada como atividade especial conforme Item 3.0.1 do Anexo IV (Decreto 3.048/99), 
tambem nao sendo caracterizadas como insalubres 6 nao caracterizadas como periculosa 
pela legislagao Trabalhista, conforme Anexos NR 16 (GEFIP cod. 00). A protegio eficaz 
elide a acio dos agentes nocivos, conforms orientagoes. 
Obsenrack: 

A caracterizacao acima é valida enquanto as co 	igOes de trabaiho permanecerem 
informadas durante o levantamento. 

iguais 	s 

Responsavel pela Mellacilo 

Ederson Rog rio Antonini 
Engenheiro Segu 	riga do Trabalho 

CREA/S 063166-6  

Rua Aquiles Tomazelli, 470-E CEP: 89812-140 - Chapec6 - SC. Tel:. (49) 3331-2302, - E-mail: fator engenharigkahoo.com  

FACA SUA PARTE, PRESERVE A NATUREZA. 

FATOR 
ENGENHARIA 

Ederson Rogerio Antonini 
Eng° Civil e Seg. do Trabalho 

CREA/SC 063166-6 

Planilha de Avaliacao 
	 9 
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FATOR 
ENGE.N HARIA 

Planilha de Avaliagdo 

Ederson Rogerio Antonini 
Eng° Civil e Seg. do Trabalho 

CREA/SC 063166-6 

01. 3 0 
Empresa: 
SABIA ECOLOGICO LTDA 

Endereco: 
Loc Sao Luiz 

Cidade: 
NOVA ESPERAKA DO SUDOESTE 

UF: 
PR 

Data Inspecao: CNPJ: CNAE: Grau Risco: 

13 de Janeiro de 2014 07.151.208/0001-50 38.11-4-00 03 

Nome da Funotto/Setor. 

Gari 	 Coleta 
Local de Trabalho 
Externo, nos locais de coleta do lixo, cidade, empresas e industrias onde prestam seus 
servigos. 
Atividades Realizadas 

Coleta o lixo acumulado em logradouros pt blicos e outros locals, despejando-os em 
veiculos e depositos apropriados, a fim de contribuir para a limpeza desses locals. 
Ruido: 78 dB(A); 	 TICAQ4°1 mak 
Agentes QuImicos: Oleos, graxas e nevoa de tintas; 	coE-

14  mete corn "tc,,,Q  PR 
CettliiC0 Clue cnoca .. 

st6 oes  

Agentes Biologicos: Bacterias e protozoarios; 	 Espe" 

RikTempo de Exposioao: 	 I 
Ruido: Habitual e Continuo; 	 g, osTA 
Agentes Quimicos: Habitual e intermitente; 	 0 	R 	-040.31  
Agentes Fisico:Habitual e Continuo; 	 ()tick° 
Equipamentos de Protecao: 

Existem registros, ficha de fornecimento de EPIs, verificadas na data da inspegao, na 

quais cosnta o fornecimento dos seguintes EPIs: Botina de borracha (CA 3151/88), Luva 

de plastico (CA 13301), Luva Nitrilica (CA 9075), Calga impermeavel (CA 9709), camisa 
impermeavel (CA 14819), Mascara (CA 10579), . Estes sao os EPIs registrados e 
fornecidos, nao 6 objeto deste trabalho a verificagao efetiva da sua correta utilizagao. 
Metodologia e instrumentactio utilizada 

Avaliagao qualitativa e quantitative, conforme disposto na Portaria 3311/89 do Tern. 
Dosimetro de Ruido, marca Instrutherm modelo Dos-500 corn calibrador acustico modelo 
Cal-1000. 
Parecer 

Considerando os riscos ocupacionais existentes, as atividades realizadas, o tempo de 
exposigAo ao risco ocupacional e a restritiva legislagao previdenciaria (Decreto 3.048/99). 
E parecer que, apesar da existencia de riscos ocupacionais, caracterizada pela exposigao 
e contato continuo corn agentes quimicos, a fungao de Gari no setor Coleta 	6 
caracterizada como atividade especial conforme Item 3.0.1 do Anexo IV (Decreto 
3.048/99), sendo caracterizadas como insalubres em grau maximo de 40% 6 Ilk, sendo 
caracterizadas como periculosa pela legislagao Trabalhista, conforme Anexos NR 16 
(GEFIP c6d. 04). A protegao eficaz elide a agao dos agentes nocivos, conforme 
orientagoes. 
Observaglio: 

A caracterizagao acima 6 valida enquanto as co 	'goes de trabalho permanecerem iguais 
As informadas durante o levantamento. 
Responsavel pela Avaliaclo 

 

	

Ederson Ro 	io Antonini 

	

Engenheiro Segu 	nca do Trabalho.  
CREA/S 063166-6  

• 



Empresa: 
SABIA ECOLOGICO LTDA 

Enderec.o: 
Loc Sao Luiz 

Cidade: 
NOVA ESPERANQA DO SUDOESTE 

, 

UR 
PR 

Data Inspecao: 
13 de janeiro de 2014 

CNPJ: 
07.151.208/0001-50 

CNAE: 
38.11-4-00 

Grau Risco: 
03 

Nome da FuncAo/Setor. 
Auxiliar de escritorio 	Administrativo 

Local de Trabalho 

Em sala situada no centro de 120 m2, de alvenaria, forro em madeira, piso ceramic°, 
cobertura em fibrocimento, ventilacao natural, iluminagao natural e artificial. 

Atividades Realizadas 
Executa os servicos gerais de escritorio, tais como a separacao e classificacao de 
documentos e correspondancia, transcricao de dados, lancamentos, prestacao de 
informacoes, participacao na organizacao de arquivos e ficharios e datilografia de cartas, 
minutas e outros textos, seguindo processos e rotinas estabelecidas 
Ruido: Inexistente; 
Agentes Quimicos: Inexistente; 	 -rucA4 	

®1O 

	

Awl' 514 	corn o 064 Agentes BiolOgicos: Inexistente:; 	 nOnte(e 	.ace 	pft  
CA t"' 	• 

Tempo de &poi*: 	 Leilllib0 	Gs OU 3 
Novo Esperon 

Ruido: Habitual e Continuo; 	 t 	1 
Agentes Quimicos: Habitual e intermitente; 	 0 °silk  
Agentes Fisico:Habitual e Continuo; 	c 	g 	V.I 
Equipamentos de Protecao: 	 Ic‘cil 

Existem registros, ficha de fornecimento de E Is, verificadas na data da inspecao, na 
quais cosnta o fornecimento dos seguintes EPIs: Botina de borracha (CA 3151/88) . 
Estes sao os EPIs registrados e fornecidos, nao 6 objeto deste trabalho a verificacao 
efetiva da sua correta utilizacao. 
Avaliacao qualitativa e quantitativa, conforme disposto na Portaria 3311/89 do Tern. 
Dosimetro de Ruido, marca Instrutherm modelo Dos-500 corn calibrador act stico modelo 
Cal-1000. 
Parecer 
Considerando os riscos ocupacionais existentes, as atividades realizadas, o tempo de 
exposicao 	ao 	risco 	ocupacional 	e 	a 	restritiva 	legislacao 	previdenciaria (Decreto 
3.048/99). E parecer que, apesar da existencia de riscos ocupacionais, caracterizada 
pela exposicao e contato continuo corn agentes quimicos, a funcao de Auxiliar de 
escritorio no setor de Administrativo nao 6 caracterizada como atividade especial, 
tambem nao sendo caracterizadas como insalubres 6 caracterizadas como periculosa 
pela legislacao Trabalhista em 30% conforme Anexos NR 16 (GEFIP cod. 00). A 
protecao eficaz elide a agao dos agentes nocivos, conforme orientacoes. 
Observactio: 
A caracterizacao acima 6 valida enquanto 	condicoes de trabalho permanecerem 
iguais as informadas durante o levantament . 
Responsive! pela Avaliacao 

	

Ederson Ro 	rio Antonini 

	

Engenheiro Seg 	rica do Trabalho 
CREA/SC 	3166-6 

FATOR 
ENGE.N HARIA 

 

Ederson Rogerio Antonini 
Eng° Civil e Seg. do Trabalho 

CREA/SC 063166-6 

 

Planilha de Avalia ao 

Rua Aquiles Tomazelli, 470-E CEP: 89812-140 - Chapec6 — SC. Tel:. (49)3331-2302, - E-mail: fator engenharia@yahoo.c 

MCA SUA PARTE, PRESERVE A NATUREZA. 



Empresa: 
SABIA ECOLOGICO LTDA 

Enderego: 
Loc Sao Luiz 

Cidade: 
NOVA ESPERANQA DO SUDOESTE 

UF: 
PR 

Data Inspecito: 
13 de janeiro de 2014 

CNPJ: 

07.151.208/0001-50 
CNAE: 

_ 	 38.11-4-00 
Grau Risco: 

03 

Nome da Funglio/Setor: 
Vendedor 	 Administrativo 

Local de Trabalho 

Em sala situada no centro de 120 m2, de alvenaria, forro em madeira, piso ceramic°, 
cobertura em fibrocimento, ventilagdo natural, iluminagao natural e artificial. 

Atividades Realizadas 

Vende os diversos servigos da empresa através de licitagOes e demais meios. 

Ruido: Inexistente; 
P.C. 11"C 	\cx 	-; 

Agentes Quimicos: lnexistente; 	 ,i,ivic ,00, 0 Oi‘g 0., 

Agentes Biologicos: Inexistente:; 	 pkU 1 c" coele  '„AoeSte  cit,U,,,, 	v  Aes . woo  
Tempo de Exposick: 	 i.40v 21 es1) 	 4 
Ruido: Habitual e Continuo; 	 0 % 	

osi-ix  Agentes Quimicos: Habitual e intermitente; 	 R 
Agentes Fisico:Habitual e Continuo; 	 c 	 1 
Equipamentos de Protecao: 	 - oc 

Existem registros, ficha de fornecimento de EP1s, verificadas na data da inspegao, na 
quais cosnta o fornecimento dos seguintes EPIs: Botina de borracha (CA 3151/88) . 
Estes sao os EPIs registrados e fornecidos, nao é objeto deste trabaiho a verificagao 
efetiva da sua correta utilizagdo. 
Avaliagao qualitativa e quantitativa, conforme disposto na Portaria 3311/89 do Tern. 
Dosimetro de Ruido, marca Instrutherm modelo Dos-500 corn calibrador adistico 
Parecer 
Considerando os riscos ocupacionais existentes, as atividades realizadas, o tempo de 

exposigao ao 	risco ocupacional e a restritiva legislagdo 	previdenciaria (Decreto 

3.048/99). E parecer que, apesar da existencia de riscos ocupacionais, caracterizada 

pela exposigao e contato continuo corn agentes quimicos, a fund° de Vendedor no 

setor de Administrativo nao 6 caracterizada como atividade especial, tambem nao 

sendo caracterizadas como insalubres é caracterizadas como periculosa pela legislagao 

Trabalhista em 30% conforme Anexos NR 16 (GEFIP cod. 00). A protegio eficaz elide 

a acao dos agentes nocivos, conforme orientagOes. 
Cinema*: 
A caracterizagao acima é valida enquanto as , , ndigOes de trabaiho permanecerem 
iguais as informadas durante o levantamento. 
Responsavel 	Avaliacao 	 4 pela 	 N 

Ederson Roge • • Antonini 
Engenheiro Seg i r. ca do Trabaiho 

CREA/SC 1.3166-6 

Rua Aquiles Tomazelli, 470-E CEP: 89812-140 - Chapec6 — SC. Tel:. (49)3331-2302, - E-mail: fator engenharia@yah 

FAcA SUA PARTE, PRESERVE A NATUREZA. 
17 

FATOR 
ENGENHARIA 

 
Ederson Rogerio Antonini 

Eng° Civil e Seg. do Tmbalho 
CREA/SC 063166-6 

 

Planilha de Avalia do 
WA 2 



Empresa: 
SABIA ECOLOGICO LTDA 

Endereco: 
Loc Sao Luiz 

Cidade: 
NOVA ESPERANcA DO SUDOESTE 

UF: 
PR 

Data Inspecao: 
13 de Janeiro de 2014 

CNPJ: 
07.151.208/0001-50 

CNAE: 
38.11-4-00 

Grau Risco: 
03 

Nome da Funcao/Setor: 
Gerente adm financeiro 	Administrativo 

Local de Trabalho 
Em sala situada no centro de 120 m2, de alvenaria, forro em madeira, piso 
ceramico, cobertura em fibrocimento, ventilacdo natural, iluminacdo natural 
artificial. 	 ,,, 	" 

G

n  
v, 

Atividades Realizadas 	
g Lo Exerce a gerenda dos servicos administrativos financeiro da empresa. 	z --, 

Ruido: Inexistente; 
Agentes Quimicos: Inexistente; 	 4.  °  
Agentes Biologicos: Inexistente:; 	 u 	53 ,:twe. C  

c ' (.75 
... 

L 
 Th
-

c. 1-- 	„„,; p.: 

u_i co eF - •'• ¢ 1- 

data da 
Botina de 

6 objeto 

Tempo de Exposictio: 	 ce' 	n 	
°,_,„_A 

t1A 
Pece save 

Ruido: Habitual e Continuo; 	 1.t* 

Agentes Quimicos: Habitual e intermitente; 	 Go sl-Pk 
Agentes Fisico:Habitual e Continuo; 	 G IR 

Equipamentos de Protecao: 	 a ikc‘ct  

Existem registros, ficha de fornecimento de EPIs, verificadas na 
inspecdo, na quais cosnta o fornecimento dos seguintes EPIs: 
borracha (CA 3151/88) . Estes sdo os EPIs registrados e fornecidos, ndo 
deste trabaiho a verificagdo efetiva da sua correta utilizagdo. 
Avaliagdo qualitativa e quantitativa, conforme disposto na Portaria 3311/89 do 
Tern. Dosimetro de Ruido, marca Instrutherm modelo Dos-500 corn calibrador 
Parecer 
Considerando os riscos ocupacionais existentes, as atividades realizadas, o 
tempo de exposicao ao risco ocupacional e a restritiva legislacao previdenciaria 
(Decreto 3.048/99). E parecer que, apesar da existencia de riscos ocupacionais, 
caracterizada pela exposicao e contato continuo corn agentes quimicos, a funcdo 
de Gerente adm financeiro no setor de Administrativo ndo 6 caracterizada 
como atividade especial, tambem ndo sendo caracterizadas como insalubres e 
caracterizadas como periculosa pela legislacdo Trabalhista em 30% conforme 
Anexos NR 16 (GEFI.P cod. 00). A protecao eficaz elide a acao dos agentes 
nocivos, conforme orientacaes. 
Observacao: 
A 	caracterizacdo 	acima 	6 	valida 	en 	anto 	as 	condicoes 	de 	trabal 
permanecerem iguais as informadas dur 	o levantamento. 
Responsavel pela Avaliacao 

Ederson Ro 	io Antonini 
Engenheiro Seg r nga do Trabalho 

CREA/SC 63166-6 	 \\ 

AS 
61777 

FATOR 
ENGE.NHARIA 

Ederson Rogerio Antonini 
Eng° Civil e Seg. do Trabalho 

CREA/SC 063166-6 

Planilha de Avaliacao 
k) 

X63 

Rua Aquiles Tomazelli, 470-E CEP: 89812-140 - Chapec6 — SC. el:. (49)3331-2302, - E-mail: fator engenhari 

FAA SUA PARTE, PRESERVE A NATUREZA. 



Ederson Rogerio Antonini 
Eng° Civil e Seg. do Trabalho 

CREA6C0511rf 3  4 ell  ENGEN HARIA 
FATOR 

Ederson gerio Antonini 
Engenheiro Civil e d Seguranga no Trabalho 

CREA — C 063166-6 

cc!, ANEXO: 
✓ ART; 

Rua Aquiles Tomazelli, 470-E CEP: 89812-140 - Chapeed — SC. Tel:. (49)3331-2302, - E-mail: fator engenharia@yahoo 

FAA SUA PARTE, PRESERVE A NATUREZA. 

pela empresa e empregados. 

Chapeco (SC), Janeiro de 2014 

psq  1),P 

CleejC\  

	

p„ 	o‘\ C' 6Pel'ke  

Ce"\\\ :stkcs 

	

ko`1.2% 	% 

if? 

6. Comentarios: 

I. GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servico e 

Informag5es a Previdencia Social: 

Campo 0 - Sem exposiceo a agente nocivo. Trabalhador nunca esteve exposto; 

COdigo 1 - Neo exposiceo a agente nocivo. Trabalhador ja esteve exposto; 

Codigo 2 — Exposicao a agente nocivo (aposentadoria especial aos 15 anos de 

servico); 

Cadigo 3 — Exposicao a agente nocivo (aposentadoria especial aos 20 anos de 

servico); 

Codigo 4 — Exposicao a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de 

servico). 

II. Insalubridade: 

a. Em grau minimo corresponde ao um adicional de 10% do salario minimo; 

b. Em grau medio corresponde ao urn adicional de 20% do salario minimo; 

c. Em grau maximo corresponde ao urn adicional de 40% (quarenta por 

cento) do salario minimo. 

Obs: No caso de incidencia de mais de um fator de insalubridade, sera apenas 

considerado o de grau mais elevado, para efeito de acrescimo salarial, sendo 

vedada a percepcao cumulativa. 

III. Periculosidade corresponde a um adicional de 30% sobre o salario nominal. 

7. ENCERRAMENTO 

0 presente Laudo Tecnico de Condicoes Ambientais de Trabalho, foi redigido 

pelo avaliador em via 'Mica corn 1 anexo. Os pareceres tecnicos dos cargos 

analisados foram emitidos corn base na pericia tecnica e informacOes fornecidas 



Tibia Ecologic° Trans. de limo LTDA 
Loc. Slo Luiz s/ns 
Zona Rural 
	

NOVA ESPERANCA 
85635-000 

07151208000150 

PR 

Inicio em:02/08/2011 	Murano em :02/03/2012 

Contratado p/ a elaboragNo de PPRA/LTCAT em 2011,2012,2013, 2014,2015 e 2016. 0,6CUB por servigo. 
Tambem sendo contratado para consultoria em Seguranga do Trabalho 

Honorarios: Pr.S-Labore 

AUT NTICAQ AO 

CeMitico 
que contece corn o oug‘nol 

Nova Especanca do 
Su 

dove 

PR 

Q % 
OsTA 

C 
pripstcka‘ 

Valor 	en490: A6600,00 

A 

ART: 4322448-4 
—Participacio Monica 	  —Alividades 	  

- Entidade de Classe 

AEAO 

 

 

—Regularizactio 	  

▪ Descricio Complementar 

Individual ObJetos 	Classificagio 	Quantidade 
14 24 	G2115 	 6,00 

24 92 	G2114 	 6,00 

Unidada 
45 

45 

E 
DE 

UDOESTE - PR 

Bonin 
,StitUtO  

4r5"1" 

099-57 

02/03/12 imp_art.php (640x907) 

CREA-SC 
Conselho Regional de Engenhada.Pcquitetura 

e Agronorria de Santa Catarina 

   

— A utenticidade 

  

  

ART N* 4322440-4 rj 135 

 

Anotagao de Responsabilidade Tecnica ART autenticada eletronicamente via 
CIREANCT 

 

▪ Contratado 	  
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO 	063166-6 
EDERSON ROGERIO ANTONINI 
RUA ACHILES TOMAZELLI E 470 	 CHAPECO 
E CENTRO 	 89812-140 	SC 
Pone: 4933312302 	Fax: -- 	004.385.529-62 
eng_antonini@yahoo.com.br  

  

Empresa Executora: 
E3 EtIPMENDIMENTOS 

Pone: 
Normal 

INTEGRADOS LTDA 
088219-0 

Fax: 

▪ Contratante 

▪ Ammo do Contrato 

• Identificagio da °bra/San/iv' 
Sfibia Ecologic° Trans. de limo LTDA 
Loc. Slo Luiz s/np 
Zona Rural 
85635-000 

07151208000150 

PR NOVA ESPERANCA 

Assinaturas 

NOVA ESPERANCA 	 EDERSON ROGER 
	

TONINI 	 Sdbia EcolOgico Trans. de lixo LTDA 

$2/03/2112 	 004.30 .529-62 
	

07151205000150 

Este documento anota perante o CREASC. pare of itos legais. o contrato escrito ou verbal realizado entre as parkas (Lei13.403/77) 

	  Assam ao Responsive' Teen's° 	  

Este documento so teal le POblica se estiver devidam ante cadastrado e quitado tunto ao CREA-SC. Para aferir vmmtcrea-sc.org.br  
Este docunento foi autenticado eletronicanente, estando sujeito a verificacifes 
conforne resolucao 1025/09 CONFER e denais legislacties aplicSveis. 

As assinaturas deven ser a proprio punho, originais e preferencialnente con caneta 
Acessibilidade: Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas ticni 
ABNT, na legislagSo especifica e no Decreto n. 5.96/2004, as atividades profissionais acima rel 

,c)  https://wvm.crea-sc.org.br/creanet/sartweb/imp_art.php?art=1529547  111 



Dra Ce 
MEDI 

6.279 

Rua Lieinio Coittova, 202 D Sao CtistOvao Chapeco — 	9803- )'/' 
Fone: 49 3323 7000 

34  

AMU Atendiniento Medico Ltda EPP 

PROGRAMA DE 
CONTROLE MEDICO DE 
SAUDE OCUPACIONAL 

AUTENTICAcAO 
Cerfifico que con 	corn o original 
Nova Esperanca 	doosto PR 

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

SABIA ECOLOGICO 
TRANSPORTES DE LIXO LTDA 

NOVA ESPERAKA DO SUDOESTE - PR 
JANEIRO / 2014 



AMU Atendimento Medico Ltda EPP 
	

137H1 

IDENTIFICA00 DA EMPRESA 

AUTENTICAcA0 
Certifier) cue confere corn o original 
Nova Esperinca 	Q ,:-Inaste PR 

CA 	 OSTA 

 

1. Razio social: Sabia Ecologic° Transportes de Lixo 

Ltda 

CNPJ: 07.151.208/0001-50 

Certifico que o selo de 
autenticidade foi afixado 
na 	 folha. 

2. Localizagio Loc. Sao Luiz, S/N - Bairro Zona Rural 

Nova Esperanga do Sudoeste — PR 

CEP: 85.635-000 

Certifico que o selo de 
autenticidade esti 
-^ verso da 

3. Ramo de Atividade 	Coleta de residuos nao perigosos, coleta de residuos 

perigosos, tratamento de disposigao de residuos 

recuperagao de materials nao especificad 

anteriormente. 

4. CNAE: 	 38.11-4-00/37.02-9-00/38.12-2-00/38.21-1-00/38.39-4- 

5. Grau de Risco 	 - 03 (de acordo corn NR 4/ quadro n° 1) 

6. Perfil dos Trabalhadores 	Possui 38 trabalhadores 

7. Horario de Trabalho 	- 44 Horas semanais. 

Rua Licinio Cordova, 202 D SAo Cristovao hapec 	CEP: 89803-210 
Fone: 49 3323 7000 



AMU Atendimento Medico Ltda EPP 

Imo 38 

8. Descricao do estabelecimento: 

A empresa esta situada na localidade de sao Luiz, SN, na Zona rural em Nova 

Esperanga do Sudoeste-PR, possui quatro setores como descritos abaixo: 

Administrativo: Em sala comercial situada no centro do municipio com 120 m2, em 

alvenaria, forro de madeira, piso ceramic°, cobertura em fibrocimento, ventilagao natural e 

artificial, iluminagao natural e artificial. 

Aterro 	 Terreno de 60.000 m2  localizado na rua sao Luiz na zona rural, 

onde trabalham maquinas e caminh6es, contem vestiario de 30m2  para trabalhadores do 

local, iluminagao e ventitagao natural. 

Coleta: Externo, nos locals de coleta do lixo, cidade, empresas e industrias onde 

prestam seus servigos. 

Triagem Industrial: Situada na rodovia PR-471 km 262 em um terreno co 

12.500,00m2, composto por ties pavilhaes em alvenaria, corn cobertura de fibrocimento, 

piso de concreto desempenado, ventilagao e iluminagao naturais corn area total de 600m2  

e contem vestiario e banheiro a parte corn 40m2. 

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

..Av\ 

Rua Licinio Cordova, 202 D Sao CristOvao Chapeco - SC CEP: 89803-210 
Fone: 49 3323 7000 

AUTENTICAcA0 
Certifico que confere corn o original 
Nova Esperaoca o Swioeste PR 

CA 	 STA 

cial 



AMU Atendimento Medico Ltda EPP 

9. Descrigao da atividade / Risco ambiental da atividade: 

Dados obtidos do PPRA realizado pelo Engenheiro de Seguranga Ederson Antonini - 

CREA/SC 063166-6: 

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (1) 	 • 
ATIVIDADE - 	Exerce a gerencia dos servicos administrativos e 

financeiros da empresa. 

RISCOS AMBIENTAIS - 	Ergonomicos: Postura inadequada. 

MEDIDAS DE CONTROLE - 	Treinamento e orientagao da forma correta no 
desenvolvimento das atividades; 

- 	Pausas, Orientagao Postural e Ginastica Laboral 
(alongamentos). 

- 	Orientacao para prevencao de acidentes; 
- 	Uso de EPI's conforme PPRA. 

AUTENTICAQA0 

Certifico que o selo de 
autenticidade foi 

f
afixado 

na 	
olha. 

Certlflco que confere corn o original 
Nova Esperanos do Sudoeste PR 

ENGENHEIRO CilliMICO (1) 1 
ATIVIDADE - 	Elabora, executa e dirige projetos de engenharia 

quimica. 

RISCOS AMBIENTAIS - 	Fisico: Ruido inferior a 85 dB(A). 
- 	Quimico: 	Oleos 	e 	Graxas, 	nevoa 	de 	tinta, 

solventes. 
- 	Biologico: Bacteria e Protozoarios. 	 ( - 	Ergonomicos: Postura inadequada. 	 ./ 
- 	Acidentes: Toda sauna() de risco. 

MEDIDAS DE CONTROLE - 	Treinamento e orientacao da forma correta no 
desenvolvimento das atividades; 

- 	Pausas, Orientagao Postural e Ginastica Laboral 
(alongamentos). 

- 	Orientacao para prevencao de acidentes; 
- 	Uso de EPI's conforme PPRA. 

...----N 

Rua Licinio COrdova, 202 D sao Cristovao Chapeco — SC 	89803-210 
Fone: 49 3323 7000 



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

AUTENTicAcA0 Canino:, que contere can-, o original Nova 
ESperanc a Surloeste PR 

Rua Licinio Cordova, 202 D Sao Cristovao Chapeco — S 	803-210 
Fone: 49 3323 7000 

AMU Atendimento Medico Ltda EPP 

ENGENHEIRO CIVIL (1) 
ATIVIDADE - 	Elabora, executa e dirige projetos de engenharia 

civil. 

RISCOS AMBIENTAIS Ergon6micos: Postura inadequada. 

MEDIDAS DE CONTROLE - 	Treinamento e orientacao da forma correta no 
desenvolvimento das atividades; 

- 	Pausas, Orientacao Postural e Ginastica Laboral 
(alongamentos). 

- 	Orientacao para prevencao de acidentes; 
- 	Uso de EPI's conforme PPRA. 

AUXILIAR DE ESCRITORIO (1) 
ATIVIDADE - 	Executa os servicos gerais de escritorio, tais 

como 	a 	separacao 	e 	classificacao 	de 
documentos e correspondencia, transcricao de 
dados, Iancamentos, prestacdo de informacoes, 
participacao 	na 	organizacao 	de 	arquivos 	e 
ficharios, datilografia de cartas, minutas e outros 
textos, 	seguindo 	processos 	e 	rotinas 
estabelecidas. 

RISCOS AMBIENTAIS - 	Ergonomicos: Postura inadequada. 

MEDIDAS DE CONTROLE - 	Treinamento e orientacao da forma correta no 
desenvolvimento das atividades; 

- 	Pausas, Orientacao Postural e Ginastica Laboral 
(alongamentos). 

- 	Orientacao para prevencao de acidentes; 
- 	Uso de EPI's conforme PPRA. 
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VENDEDOR (1) 
 

ATIVIDADE - 	Vende os diversos servicos da empresa através 
de licitagOes e demais meios. 

RISCOS AMBIENTAIS - 	Ergonomicos: Postura inadequada. 

MEDIDAS DE CONTROLE - 	Treinamento e. orientacao da forma correta no 
desenvolvimento das atividades; 

- 	Pausas, Orientagdo Postural e Ginastica Laboral 
(alongamentos). 

- 	Orientagdo para prevengdo de acidentes; 
- 	Uso de EPI's conforme PPRA. 

AUTENTICAcA0 
Certifico que confere corn o original 
Nova Eaperanca do Sudoeste PR 

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

MOTORISTA DE CAMINHAO (8) 
ATIVIDADE - 	Dirige veiculos pesados como caminhoes ou 

carretas, manipulando os comandos de marcha 
e diregdo e conduzindo o veiculo no trajeto 
indicado, segundo as regras de transit°, para 
transportar cargas. Coordena a equipe de coleta. 

RISCOS AMBIENTAIS - 	Fisico: Ruido - 78 dB(A). 
- 	Ergonomico: Postura Inadequada. 
- 	Acidentes: Toda situacao de risco. 

MEDIDAS DE CONTROLE - 	Treinamento e orientagdo da forma correta no 
desenvolvimento das atividades; 

- 	Pausas, Orientagdo Postural e Ginastica. Laboral 
(alongamentos). 

- 	Orientagdo para prevengdo de aciden 	s; 
- 	Uso de EPI's conforme PPRA. 

Rua Licinio Cordova, 202 D Sao CristovAo Chapeco — SC CEP: 89803-210 
Forte: 49 3323 7000 
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MOTORISTA DE BITREM (01) 
ATIVIDADE - 	Dirige Bitrem que transporta residuos. 

RISCOS AMBIENTAIS - 	Fisico: Ruido - 78 dB(A). 
- 	Ergonomico: Postura Inadequada. 
- 	Acidentes: Toda situacilo de risco. 

MEDIDAS DE CONTROLE - 	Treinamento e orientacao da forma correta no 
desenvolvimento das atividades; 

- 	Pausas, 	Orientagao 	Postural 	e 	Ginastica 
Laboral (alongamentos). 

- 	Orientacao para prevencao de acidentes; 
- 	Uso de EPI's conforme PPRA.  

SERVIOS GERAIS (1) 
ATIVIDADE - 	Limpeza e pintura de tone's de armazenamento 

do lixo. 

RISCOS AMBIENTAIS - 	Fisico: Ruido - 80 dB(A), Umidade. 	 s, 
- 	Quimico: 	Oleos 	e 	Graxas, 	nevoa 	de 	tinta, 

solventes. 
- 	Biologico: Bacteria e Protozoarios. 
- 	Ergonomicos: Postura inadequada. 	• 
- 	Acidentes: Toda situagao de risco. 

MEDIDAS DE CONTROLE - 	Treinamento e orientagao da forma correta no 
desenvolvimento das atividades; 

- 	Pausas, Orientacao Postural e Ginastica Laboral 
(alongamentos). 

- 	Orientacao para prevencao de acidentes; 
Uso de EPI's conforme PPRA. 

_....--.. 

Certifieo que o set() de 
autenticidade foi afixado na ultima folha. 

AUTENTICAQA0 
Certlfico clue confeie corn o °rip°, 
Nova Esperan do Sodoeste PR 

Rua Licinio Cordova, 202 D Sao Cristovao Chapece,  — SC 
Fone: 49 3323 7000 



AUTENTICAcA 
Certlfico que confers c•m 	nal 
Nova Esperanc 	oeste PR 

0 
Certifico que o selo de 
autenticidade Foi afixado 
n a Ultima folha. 

CA 	 TA 

Rua Licinio Cordova, 202 D Sao Cristovao Chapeco — 	 0 
Fone: 49 3323 7000 
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OPERADOR DE MAQUINA (1) 
ATIVIDADE - 	Opera trator corn carregadeira, manuseando 

volante, 	alavanca 	de 	comando, 	acionando 
pedals, para prestar apoio e desenvolver as 
atividades. 

RISCOS AMBIENTAIS - 	Fisico: Ruido inferior a 85 dB(A). 
- 	Ergonamicos: Postura inadequada. 
- 	Acidentes: Toda situacao de risco. 

MEDIDAS DE CONTROLE - 	Treinamento e orientacao da forma correta no 
desenvolvimento das atividades; 

- 	Pausas, 	Orientacao 	Postural 	e 	Ginastica 
Laboral (alongamentos). 

- 	Orientacao para prevencao de acidentes; 
- 	Uso de EPI's conforme PPRA. 

OPERADOR DE RQcADEIRA (1) 
ATIVIDADE - 	Opera rocadeira costal realizando codes em 

geral. 

RISCOS AMBIENTAIS - 	Fisico: Ruido - 78 dB(A). 
- 	Ergon6micos: Postura inadequada. 
- 	Acidentes: Toda situacao de risco. 

MEDIDAS DE CONTROLE - 	Treinamento e orientacao da forma correta no 
desenvolvimento das atividades; 

- 	Pausas, 	Orientacdo 	Postural 	e 	Ginastica 
Laboral (alongamentos). 	 . 

- 	Orientacao para prevencao de acidentes; 	c 
- 	Uso de EPI's conforme PPRA. 

..-------\ 



AUTENTIC 
Certlfico que confere 

cAo 
Nova Esperance do S 	

0 0 

Certifico que o sego de 
autenticidade fog afixado 
na tiltima folha. 

Rua Licinio Cordova, 202 D sao Cristovan ChapecO — SC C 	9803-210 
Fone: 49 3323 7000 
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VARREDOR (03) 
ATIVIDADE - 	Realiza a limpeza das ruas com vassoura. 

RISCOS AMBIENTAIS - 	Fisico: Calor e Umidade.  
- 	Biologico: Bacteria, Protozoarios e virus. 
- 	Ergonomicos: Postura inadequada. 
- 	Acidentes: Toda situagao de risco. 

MEDIDAS DE CONTROLE - 	Treinamento e orientacao da forma correta no 
desenvolvimento das atividades; 

- 	Pausas, Orientagdo Postural e Ginastica Laboral 
(alongamentos). 

- 	Orientagao para prevencao de acidentes; 
- 	Uso de EPI's conforme PPRA. 

GARI (18) 
ATIVIDADE - 	Goleta 	o 	lixo 	acumulado 	em 	logradouros 

pUblicos e outros 	locals, 	despejando-os em 
veiculos e depositos 	apropriados, 	a fim 	de 
contribuir para a limpeza desses locals. 

RISCOS AMBIENTAIS 

'-. 

- 	Fisico: Ruido dose de 78 a 85 dB(A); Calor e 
Umidade. 

- 	Biologico: Bacteria, Protozoarios e virus. 
- 	Ergonomicos: Postura inadequada. 
- 	Acidentes: Toda sauna° de risco. 

MEDIDAS DE CONTROLE - 	Treinamento e orientacdo da forma correta no 
desenvolvimento das atividades; 

- 	Pausas, Orientacao Postural e Ginastica Laboral 
(alongamentos). 

- 	Orientacao para prevencao de acidentes; 
- 	Uso de EPI's conforme PPRA. 
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AUTENTICAcA0 
Certifico que contere corn o origin 
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10. Exames Medicos Ocupacionais: 

- Admissional: Sera realizado na admissao. 

Gerente Administrativo Financeiro Exame Clinico. 
Engenheiro QuimiCo Exame Clinico. 
Engenheiro Civil Exame Clinico. 
Auxiliar de EscritOrio Exame Clinico. 	. 
Vendedor Exame Clinico. 
Motorista de Caminhao Exame Clinico. 
Motorista de Bitrem Exame Clinico. 
Servigos gerais Exame Clinico; 

Hepatite — Anti-HBs 
Operador de Maquina Exame Clinico; 

Audiometria. 
Operador de Rogadeira Exame Clinico; 

Audiometria. 
Varredor Exame Clinico; 

Hepatite — Anti-HBs 
Gari Exame Clinico; 

Hepatite — Anti-HBs 

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

- Periodico: Anualmente apos o Exame Admissional. 

Gerente Administrativo Financeiro Exame Clinico. 
Engenheiro Quimico Exame Clinico. 
Engenheiro Civil Exame Clinico. 
Auxiliar de Escritorio Exame Clinico. 
Vendedor Exame Clinico. 
Motorista de Caminhao Exame Clinico. 
Motorista de Bitrem Exame Clinico. 
Servigos gerais Exame Clinico; 

Hepatite — Anti-HBs 
• 

Operador de Maquina Exame Clinico; 
Audiometria. 

Operador de Rogadeira Exame Clinico; 
Audiometria.  

Varredor Exame Clinico; 
Hepatite — Anti-HBs Z 

Gari Exame Clinico; 
Hepatite — AntieFIBA • 

Rua Licinio Cordova, 202 D sao CristOva'o Chapeco 
Fone: 49 3323 7000 



Gerente Administrativo Financeiro Exame Clinico. 
Engenheiro Quimico Exame Clinico. 
Engenheiro Civil Exame Clinico. 
Auxiliar de Escritorio Exame Clinico. 
Vendedor Exame Clinico. • 
Motorista de Caminhao Exame Clinico. 
Motorista de Bitrem Exame Clinico. 
Servicos gerais Exame Clinico. 
Operador de Maquina Exame Clinico; 

Audiometria. 
Operador de Rogadeira Exame Clinico; 

Audiometria. 
Varredor Exame Clinico. 
Gari Exame Clinico. 

Cerdfico que o selo de 
autenticidade foiafixad 
na 6Itima folha.

o 

Rua Licinio Cordova, 202 D sao CristOvao ChapecO — SC CEP: 89803-210 
Fone: 49 3323 7000 
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Demissional: Por ocasido da demissao, e apenas se o periodo tiver sido 

realizado num periodo superior a 90 (noventa) dias, de acordo corn os exames 

de periodic°. 

AUTENTICAcAO 
Certifico que confere corn o original 
Nova Esperanoa Sudoeste PR 

0 	014 
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Retorno ao trabaiho: Somente se afastamento superior a 30 (trinta) dias 

(doenga ou acidente de qualquer natureza) ou retorno apos o parto, de acordo 

corn os exames solicitados no exame periodic°. 

Mudanga de fungao: Somente se a nova atividade implicar em riscos 

ambientais diferentes da anterior ou em acrescimo de riscos. Sera° entao 

realizados os exames pertinentes a nova atividade, de acordo corn o exame 

admissional. 

Criterios para Apto, Inapto e Apto corn restrigetes: 

Nos exames Admissionais, Periodicos, Retorno ao Trabalho, Mudanga de Fungao e 
Demissionais sao realizados: Exame clinico do funcionario (anamnese completa) e 
Audiometria. sao avaliados pelo medico examinador e sera° dados como aptos somente 
quando estiverem em plenas condigOes laborais para cada atividade. Se houver 
restrigOes, sera° realizados mais exames complementares corn Raio X de Coluna Lombar 
e outros. Caso apresentarem alteragOes significativas ou que possam se agravar no 
decorrer do desempenho das fungOes, sera° dados corno INAPTOS no momento para a 
fungao. Caso necessario sera° encaminhados para tratamento medico especializado. Se 
for INAPTO corn restrigao no caso de exame Periodic° ou de Retorno ao Trabalho, os 
funcionarios sera.° remanejados de atividade mediante comunicado por escrito para a 
empresa, pelo period° necessario. Em caso de INAPTO para Demissao, sera° 
encaminhados para tratamento medico na Rede Pt:Italica e a demissao ficara adiada ate a 
liberagao do mesmo pela Pericia do INSS onde apos este processo sera feito nova 
avaliagao para possivel liberagao. 

AUTENTICA 
Certifico que confere corn o 

A 
o
0
riginal 

Nova Esperanca do Sudoeste PR 

Certifico que o selo de 
autenticidade foi afixado 
na isltiona foiha. 

Rua Licinio Cordova, 202 D Sao Cristovao Chapeco — SC C • 89803-2 
Fone: 49 3323 7000 
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Programa de Centrole Medico e Saiide Ocupacional PCMSO 

11. OBJETIVO PRINCIPAL 

0 atendimento dos interesses a sande dos trabaihadores vinculados a Empresa, diante dos riscos 

ambientais levantados pelo PPRA a que se submetem, quando em atividade laborativa, a eles 

direta ou indiretamente expostos, corn o objetivo de promogao e, preservagao da sande de seus 

trabaihadores. 

12. PRIOR DA ES: 

1 A sande 6 urn been inalienavel de cada trabaihador; 

✓ A Empresa entende que a cada tipo de trabaiho, existe urn risco dele decorrente; 

✓ A Empresa possui pleno conhecimento dos riscos existentes nas suas varies unidades e 

nos diferentes setores de cada uma delas; 

1 A Empresa ao determinar a execugao de uma atividade, tern a responsabilidade de 

oferecer a respective seguranga a cada tarefa dela decorrente; 

✓ Os rneios de Proteg5o da saCrde de cada trabaihador sao prioridades para a Empresa, 

como forma de desenvolvimento e aperfeigoamento da produgao; 	 • 

1 A Empresa entende que os trabaihadores devem conhecer os riscos a que se submetem 

e os meios de proteck a eles oferecidos; 

1 0 Alcance deste Programa devera ultrapassar os limites do interesse exciusivo da sande 

de cada trabaihador, arenas vai viabilizar a implantagao de urn peek e da manutengao da 

sande dos seus familiares; 

1 Alem do Servigo Medico, participam da implantagao e do desenvolvimento deste PCMSO 

a Gerencia de Recursos Humanos e a Gerencia de Prod 

8 

A TENTI 
Nova Certifico U clue confere corn o original que 

do Sudoeste PR 

2014 

Rua Licinio COrdova, 202 D Sao Cristaivao Chapec6 — SC 
Fone: 49 3323 7000 

o selo de 

aute..66c166..AS fol afixado 

r17" 	
0110 fOlha. 
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13. ETAPAS PARA 0 DESENVOLVIMENTO DO PCMSO, OS SEGUINTES !TENS: 

1° Levantamento dos riscos ambientais da Empresa; 

2° Exames medicos dos empregados; 

3° Exames complementares; 

4° Programa de conservacao auditiva; 

5° Controle de Les6es par Esforcos Repetitivos; 

6° Programa de prevencao de Acidente de Trabalho; 

14. LEVANTAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS 

Periodicamente, a Empresa fare um levantamento de todos os riscos ambientais que exponham 

os trabalhadores, o meio e os recursos naturals, corn vistas ao seu reconhecimento e adequado 

controle ou protecao contra potencials agressoes. 

Como disaie o P.P.R.A.c compreendem os riscos ambientais, a Dresenca de aoentes quimicos,  

fisicos, bioleoicos ou aquelas elencadas pelo entendimento dos trabalhadores e da CIPA,  

elaboracao do Mapa de Riscos. Ainda devemos levar em consideracao a probabilidade do risco 

ERGONOMIC° e de ACIDENTE 

Certifico que o selo de 
autenticidade foi afixado 

15. FUNDAMENT° LEGAL 
	naItima folha. 

AUTENTICAgA0 
Certifico que confere corn o original 
Nova Esperanca do Sudoeste PR 

Oflcla 

✓ NORMA ORDINARIA E ESPECIFICA, QUE DA EMBASAMENTO JURIDIC° A 
EXISTENCIA DA NR-07 - PCMSO tern sua existencia juridica assegurada, ern nivel de 

legislacao ordinaria, através dos artigos 168 e 169 da CLT. 

✓ NORMAS REGULAMENTADORAS - LEI 6.514 DE 22 DE DEZEMBRO DE 1977. 

PORTARIA N°. 3.214 DE 8-06-1978 CLT — CONSOLIDAcA0 DAS LEIS DO TRABALHO 

Art. 168 - "Sera obrigatorio exame medico, par conta do empregador, nas condigoes estabelecidas 

neste artigo e nas instrugoes complementares a serem expedidas pelo Ministerio doTrabalho": 

1\  ,404\  

Rua Licinio C 	D SAo CristOvAo ChapecO — 	: 89803-210 
Fone: 49 3323 7000 

na admissao, 

na demissao, 

periodicamente. 
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1° 0 Ministerio do Trabalho baixara instrugoes relativas aos casos em que serao exigiveis 

exames: 

a) Or ocasiao da demissao; 

b) complementares. 

2° Outros exames complementares podera o ser exigidos, a criterio medico, para apuragao da 

capacidade ou aptidao fisica e mental do empregado para a funcao que deva exercer. 

3° 0 Ministerio do Trabalho estabelecera, de acordo corn o risco da atividade e o tempo de 

exposicao, a periodicidade dos exames medicos. 

4° 0 empregador mantera, no estabelecimento, material necesserio a prestagao de primeiros 

socorros medicos, de acordo corn o risco de atividade. 

5° 0 resultado dos exames medicos, inclusive o exame complementar, sera comunicado ao 

trabalhador, observados os preceitos de &ice medics. 

Art. 169 - "Sera obrigatoria a notificagao das doengas profissionais e das produzidas em virtude de 

condigOes especiais de trabalho, comprovadas ou objeto de suspeita, de conformidade corn as 

instrugdes expedidas pelo Ministerio do Trabalho". 

16. IMPLANTA00, DESENVOLVIMENTO E COORDENAcAO DO PCMSO 

0 Programa de Controle Medico de Sairde Ocupacional é parte integrante do conjunto amplo de 

iniciativas da empresa no campo da sande dos trabalhadores, devendo estar articulado corn o 

disposto nas demais normas regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho e 

considerar as questoes incidentes sobre o individuo e a coletividade de trabalhadores, 

privilegiando o instrumental clinico-epidemiolOgico na abordagem da relagao entre sua sande e o 

trabalho, que devera ter carater de prevengao, rastreamento e diagnostico precoce dos agravos 

sande relacionados ao trabalho, inclusive a de natureza subclinica, alem da constatagao d 

existencia de casos de doengas profissionais ou danos irreversiveis a sande dos trabalhadores. 

Ha de se ressaltar, tambern, que o PCMSO devera ser planejado e implantado corn 

riscos a sande dos trabalhadore especialmente os identificados nas avaliagoes previ 
AUTENTICAgA0 

demais NR's. 	 Certifico que confere corn o on 
Nova Esperanca do Sudoeste 

Certifico que o selo de 	
014 

autenticidade foi afixado 	CA 
na Ultima folha. 
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17. RESPONSABILIDADES DO EMPREGADOR EM RELAgA0 AO PCMSO 

✓ Garantir a elaboragao e efetiva implementagao do PCMSO, bem como zelar pela sua 

eficacia; 

1 Custear, sem onus para os empregadores, todos os procedimentos relacionados ao 

PCMSO; 

✓ Indicar, dentre os medicos dos Servigos Especializados em Engenharia de seguranga e 

Medicina do Trabalho SESMT, da Empresa, um coordenador responsavel pela execugao 

do PCMSO; 

1 No caso de a empresa estar desobrigada de manter medico do trabalho, de acordo corn a 

NR-04: SESMT devera o empregador indicar medico do trabalho, empregado ou nao da 

empresa, para coordenar o PCMSO; 

✓ Inexistindo medico do trabalho na localidade, o empregador podera contratar medico de 

outra especialidade para coordenar o PCMSO. 

18. ATRIBLIOES QUE COMPETEM AQ MEDICO COORDENADOR DO PCMSO 

✓ Realizar os exames medicos previstos no item 7.4.1, da NR -07, ou encarrega-los ao 

profissional medico familiarizado corn os principios da patologia ocupacional e suas 

causas, bem como corn o ambiente, as condigOes de trabalho e os riscos a que este ou 

sera exposto cada trabalhador da empresa a ser examinado; 

✓ Encarregar dos exames complementares previstos nos itens, quadros e anexos desta NR 

profissionais e/ou entidades devidamente capacitados, equipados e qualificados. 

IJ 

19. EXAMES MEDICOS OBRIGATORIOS 

• Admissional; 

+ Periodico; 

+ De retorno ao trabalho; 

+ De mudanga de fungao; 

❖ Demissional. 

AUTENTICAcA0 
Centfldo que contere corn o original 
Move Esperanca do Sudoeste PR 

0 6 	14 

Certifico que o selo de 
autenticidade foi afixado 
na ultima folha 

Rua Licinio Cordova, 202 D SAo CristOva'o ChapecO — SC C 	9803-210 2v..„.  
Fone: 49 3323 7000 
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20. OS EXAMES MEDICOS PREVISTOS NO PCMSO COMPREENDEM 

1. Avaliagao clinica, abrangendo anamnese ocupacional e exame fisico e mental; 

2. Exames complementares, realizados de acordo com os termos especificados na NR-07, e seus 

anexos, 

2.1. Os exames complementares passam a ter a seguinte necessidade: 

a. Periodico: a cada 12 meses; 

CertifIco que o selo 
de 

autenticidade foi afixado 
na Ultima folha. 

21. PROGRAMA DE PREVENPAO AUDITIVA 

AUTENTICAgA0  
Certifico que confere com o original 
Nova Esperanca do Sudoeste PR 

"Existe uma necessidade MULTIDISCIPLINAR de tratamento desse problema, razao principal, da 

divulgagao pelo Comite, do posicionamento oficial da comunidade cientifica brasileira sobre a 

PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruido)" 

EXAME ADMISSIONAL: no exame medico admissional, a avaliacao clinica do trabalhador devera 

ser realizada antes que este assuma suas atividades. 

EXAME MEDICO PERI6DICO: a avaliagao clinica devera ser de acordo com os intervalos 

minimos de tempo abaixo discriminados: 

Para trabathadores expostos a riscos ou situagoes de trabalho quo Impliquem 

desencadeamento ou agravamento de doenga ocupacional, ou, Olds, para aqueles que 

sejam portadores de doengas cronicas, os exames devertio ser repetidos: 

1. A cada ano ou a intervalos menores, a criterio do medico encarregado, ou se notificado pelo 

medico agente da inspegao do trabalho, ou, ainda, como resultado de negocia.= o coletiva de 

trabalho; 	
\ 2. De acordo corn a periodicidade especificada no Anexo n.06 (Trabalhos _ \ID p-,..;-,  oes 

Hiperbaricas) da NR-15: Atividades e Operagoes Insalubres par- ba 	 salhador ‘ po tos a 

condigOes hiperbaricas. 	 Ali 
89803-210 Rua Licinio Cordova, 202 D Sao Cristovao 	peco 

Forge: 49 3323 70610 
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AUTENTICACAO 
Certifico que confere corn o original 
Nova Esperanca do Snrloeste PR 

Cerdfico que o selo de 	 i 6 	14 
autenticidade foi afixado 

Para os demais trabalhadores: 	na 6Itima folha. 	CA 	 COSTA 

la 

2.1. Anual, quando menores de dezoito anos e maiores de quarenta e cinco anos de idade; 

2.2. A cada dois anos, para os trabalhadores entre dezoito e quarenta e cinco anos de idade. 

4* No exame medico de retorno ao trabalho, a avaliagao clinica devera ser realizada 

obrigatoriamente no primeiro dia da volta ao trabalho de trabaihador ausente por  

periodo igual ou superior a 30 (trinta) dias por motivo de doenga ou acidente, de 

natureza ocupacional ou nao, ou patio. 

❖ No exams medico de 'nothings de Noce° sera obrigatoriamente realizada antes da 

data de mudanga de fungao. Entende-se por mudanga de fungao toda e qualquer 

alteragao de atividade, posto de trabalho ou de setor que implique exposigao do 

trabaihador a RISCO DIFERENTE DAQUELE A QUE ESTAVA EXPOSTO ANTES DA 

MUDANCA. 

4* 0 exams medico demissional sera obrigatoriamente realizado ate a data da 

homologagao da rescisao contratual, desde que o ultimo exame medico ocupacional 

tenha sido realizado he mais de 135 (cento e trinta e cinco) dias, para as empresas de 

Grau de risco 01 e 02, ou, ha mais de 90 (noventa) dias, para as empresas de Grau de 

Risco 03 e 04, podendo tais prazos ser ampliados em ate igual numero de dias 

mediante negociagao coletiva de trabalho assistida por profissional indicado de comum 

acordo pelas partes ou profissional do orgao regional competente em seguranga e 

sande no trabalho. Ressalvado, porem, o direito ao Delegado regional do Trabalho de 

impor a realizagao do exame medico demissional, independente de tais prazos, se 

constatado, em laudo tecnico especIfico, potencial de risco grave para o trabalhador no 

ambiente de trabalho. 

4* Para cada exame medico realizado, o medico que o realizou emitira o Atestado de 

Sea* Ocupacionel - ASO, em duas vias, observando-se mais o seguinte: 

1 A la  via do ASO ficara arquivada no local de trabalho do trabalh dor, inclusiv 

frente de trabalho ou canteiro de obras, a disposigao da fi Calizagao do 

trabalho; 

1 A 2a  via do ASO sera obrigatoriamente entregue ao tr 

recibo na 1a  via. 

Rua LicInio Cordova, 202 D sab Cristovao ChapecO — S 
Fone: 49 3323 7000 
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23. CONSTATAGAO DE EXPOSIcA0 EXCESSIVA DO TRABALHADOR AOS RIS 

✓ Nome completo do trabalhador, o numero de registro de sua identidade, e a sua funcao; 

✓ Os riscos ocupacionais especificos existentes, ou a ausencia deles, na atividade do 

empregado, conforme instrugaes tecnicas expedidas pela SSST/MTb; 

✓ lndicacao dos procedimentos medicos a que foi submetido o trabalhador, incluindo os 

exames complementares e a data em que foram realizados; 

✓ Nome do medico coordenador, quando houver, corn seu respectivo numero de registro no 

Conselho Regional de Medicina CRM; 

✓ Definigao de apto ou inapto para a funcao especifica que o trabalhador ire exercer, exerce 

ou exerceu; 

1 Nome do medico encarregado do exame e endereco ou forma de contato; 

✓ Data e assinatura do medico encarregado do exame e carimbo contendo seu numero de 

inscricao do CRM; 

✓ As informagoes, deverao ser arquivadas em prontuario individual, e deverao ser mantidos 

por periodo minimo de 20 (vinte) anos apos o desligamentoA. SoTbENa TcAcAo.  responsabilidade do u  

medico coordenador do PCMSO. 	 Certifico que confere corn o original 
Nova Esperanca do Sudoes•te PR 

Certifier) que o selo oe 
0 	14 

autenticidade foi afixado 
na Ultima folha. 	CA R 

AMU Atendimento Medico Ltda EPP 	 oim 154 
22. ASO — ATESTADO MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL 

0 ASO devera confer no minimo: 

Sendo verificada, apos avaliagao, apenas exposicao excessiva ao risco, mesmo sem qualquer 

sintomatologia ou sinal clinico, devera o trabalhador ser afastado do local de trabalho, ou do risco, 

ate que esteja normalizado o indicador biologic° de exposicao e as medidas de controle nos 

ambientes de trabalho tenham sido adotadas. 
\ 07—  
\Z 

Sendo adotadas ocorrencia ou agravamento de doencas profissionais, através de A  
ou sendo verificadas alteracoes que revelem qualquer tipo de disfuncao de ergao 

sistema biologico, através dos exames constantes dos Quadros 1 e 11,mesmo 

sintomalogia, cabers ao medico coordenador ou encarregad 	
ALA 

Rua Licinio Cordova, 202 D Sao Cristovao ChapecO — SC C 	89803-2 
Fone: 49 3323 7000 
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0 	014 
100 

/At 
'maw - Control° de Prevailed° de Acidentes do Trabalho 

AMU Atendimento Medico Ltda EPP 
otto155 

a) Solicitar a empresa a emissao da comunicagao de Acidente de Trabalho - CAT; 

b) Indicar, quando necessario, o afastamento do trabalhador da exposicao ao risco, ou do 

trabalho; 

c) Encaminhar o trabalhador a Previdencia Social para estabelecimento de nexo causal, avaliacao 

de incapacidade e definicao da conduta previdenciaria em relacao ao trabalho; 

d) orientar o empregado quanto a necessidade de adoceo de medidas de controle no ambiente de 

trabalho. 

COMO DEVERA SER PLANEJADO 0 PCMSO? 

0 Programa de Controle Medico de Sailde Ocupacional devera obedecer a um planejamento em 

que estejam previstas as noes de sande a serem executadas durante o ano, devendo estas ser 

objeto de relatorio anual. Neste relatorio devera ser discriminado, por setores da empresa, o 

nOrnero e a natureza dos exames medicos, incluindo avaliacoes clinicas e exames 

complementares, estatisticas de resultados considerados anormais, assim como o planejamento 

para o proximo ano, tomando como base o modelo proposto no Quadro II. 

Certifico que o selo de 
autenticidade for afixado 
na CrItirna folha, 

Controle das Lesoes por Esforcos RepatItivos 

E necessario que se mantenha urn levantamento ergonomic° de tcideeN tisr Eatimicia§ificl0 
ertitic-o que confere corn o originai 

demandem postura antinatural, ou mau use das alavancas musculares. Nova Esperanc do Sodoeste PR 

A area de seguranca do trabalho e a CIPA, devem organizar e coordenar programas de 

prevencao de acidentes de trabalho, através de levantamento das condicoes inseturas, da analise 

de acidentes ocorridos, envolvendo simplesmente danos ao patrimonio ou dan\ a sande dos 

empregados e da utilizacao de equipamentos de protecao contra ess s infortunios. 

Rua Licinio Cordova, 202 D sao CristOvao apecO — S 	9803-210 
Fone: 49 3323 7000 
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0 programa de prevencao de acidentes do trabalho tem o seguinte desenvolvimento: 

- conhecimento e acatamento das normas de seguranga do trabalho e patrimonial da Empresa; 

- use dos equipamentos de protegao coletiva e individual que a Empresa determina; 

- comparecimento as reuniaes da CIPA, atraves de urn representante; 

- realizack e entrega de cOpia dos resultados dos exames medicos a que se submetem os seus 

trabaihadores, porventura presentes na area fisica da Empresa ou a eles ligados pelo: 

- transporte de trabaihadores, de materia-prima ou de produtos acabados; 

substituigao de trabalhadores que nao aceitem tal rotina prevencionista. 

BIBLIOGRAFIA 

Manual de Seguranga e Medicina do Trabalho (NR) 

Dra Cedian patecida alli 
MEDI NNW HO 

M SC 1.79 
Dra Cediane Aparecida Galli 

Modica I POs -Graduada em Medicine do Trabalho 

CRM/SC: 16279 

NIT: 126.48315.72-3 

Coordenadora do PCMSO 

C.ertifico que o selo de 
autenticidade foi afixado 
na ultima foiha. 

AUTENTICAcA0  
Certifico que confere corn o original 
Nova Esperanc= 	

Sitdoeste PR 

Rua Licinio Cordova, 202 D Sao Cristovao Chapec6 — SC 	• 89803-210 1/4...... 2._  
Fone: 49 3323 7000 



Rua Licinio Cordova, 202 D Sao Cristovao Chapeco — 
Fone: 49 3323 7000 

AMU Atendimento Medico Ltda EPP 

24. PLANEJAMENTO ANUA 

AUTENTICAcA0 
Centric° que confere corn o original 
Nova Esperanc 	Sudoeste PR 

14 

CA 	 OS TA 

Oflc la 

57 

Certiftco que o selo de 
autenticidade foi afixado 
na tlitirna folha. 

1.Realizacao dos exames medicos de sande ocupacional, periodicos, admissionais e 

demissionais; Implementac'ao dos Programas de Seguranca e Safide no Trabalho; Programa 

de Prevencao de Riscos Ambientais — PPRA, e Programa de Safide de Controle Medico 

Ocupacional — PCMSO. 

2. Implantar e Informar a todos os funcionarios sobre o PPRA e PCMSO e a pratica destes 

programas; 

3. Orientacao sobre Seguranca e Sande no ambiente de trabalho durante reunioes, 

mensalmente, durante a vigencia dos programas; 

4. Treinamentos: 

4.1 Tecnicas de primeiros socorros; 

4.2 Treinamento sobre ergonomia no ambiente de trabalho; 

4.3 Treinamentos relativos a legislacao pertinente a seguranca e medicina do trabalho; 

4.4 Treinamento sobre use de Equipamento de ProtecAo Individual. 

\ 

5. Realizar a confeccao de Mapas de Risco; 

6. Manutencao e Constante aperfeicoamento do Programa de Prevencao de Riscos 

Ambientais, apontando solucties para prevenc'ao de Riscos no Ambiente de Trabalho, bem 

como evitar doencas relacionadas a atividade exercida em cada posto de trabalho a partir 

desta data, e avaliando mensalmente os programas; 

7. Organizaca'o e manutenca'o, higiene do trabalho para elidir as situacoes de riscos, 

orientando os trabalhadores em seus postos de trabalho; 

8. Ordens de servicos; 

9. Manter informado .o profissional responsavel pelo PPRA, sobre ocorrencias 	ersas 

relativas a seguranca do trabalho e as ocorrencias competentes a este. 
_------- 

\zc 

/' 
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25. Estabelecimento de Prioridades e Metas de Avaliacao e Controle (Cronograma) 

IVIETAS A 
ALCANCAR 

02/14 .03/14 04/14 05/14 06/14 07/14 08/14 09/14 10/14 11/14 12/14 01/15 

Realizar 	treinamentos 
sobre 	Atos 	e 
Condicoes 	Inseguras, 
Riscos 	Arnbientais, 
Primeiros 	Socorros, 
Prevencab e Combate a 
Incendios, correto use 
e 	conservacao 	dos 
EPI's. 

X X X 

l'o % S A, 
(t. 0 	). 
to 9e, 

6"°, 6) °O-,,- 5 	A 0 ,e  0 
0 

/ 	41%,/  
0 ,i0- 	. 
o; , 

6:,. 	i &
0 

ts, 	pi 

et,s _0,;,0  
s ,$),,? 

4) 0., 
I' 

/ 

ci 9 
pi 8-  A 

n c• 0: el n 0 7-7 FE. — 	.sa 

Disponibilizar 
vestimentas adequadas 
para dial de muito fiio. 

X X X X 

b
e f o

l affi x  
m
a

 f 0
'1  a  •

 

',- 

Disponibilizar todos os 
EPI's descritos. 

X 

Disponibilizar 	abrigos 
para intemperies nos 
locais de trabalho. 

X X X X X 
1 

X 

Informar 	seus 
funcionarios 	dos 
procedimentos a serem 
toTados em caso de 
ac( 	s. 	_....----. 

X X 

_,-----Th 

X 

Rua Licinio COrdova, 202 D Sao Cristovao Chapecei — SC CEP: 89803-210 
Fone: 49 3323 7000 
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Manter as fichas de 
controle e entrega dos X X X X X X X 
EPI's 	atualizadas 
Informar 	seus 
fimcionarios 	dos 
procedimentos a serem 
tomados em caso de 
acidentes. 

Reafizar os Atestados 
de Satide Ocupacional 

X X X X X X X X X X X X 

(Admissional, 
Demissional 	e 
Periedico). 



CA OS TA 

06 

-2E NOTAS E 

8E141EG 	CIVIL DE 
DO SUDOESTE - PR 

tlnso Bonin 
' e Substitute 

	

S R 	4.274-5 - PR 

	

FAY61.740 	,..030.099-57  

Coordenadora do PCMSO 

Rua Licinio C6rdova, 202 D Sao Cristovao Chapeco — SC CEP: 898 -210 
Fone: 49 3323 7000 
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26. CONSIDERAOES 

AUTENTICAcA0 
Certtfico que confere corn o original 
Nova Esperanca Sudoeste PR 

clal 

A Empresa Sabia EcologicoTransportes de Lixo Ltda.: 

1) E de responsabilidade da empresa, garantir a elaboracao e implementagao, bem 
como, zelar pela sua eficacia, oferecendo EPI e EPC e fiscalizando o seu uso. 

2) Encaminhar sews empregados para a realizagao dos exames medicos 
(Admissionais, Periodicos, Retorno ao Trabalho, Mudanca de Fu cao e 
Demissionais) de acordo corn as determinacoes do PCMSO. 

ChapecO, Janeiro de 2014. 

Dra Cedi 	ida Galli 
IAD 	ALN0 

279 

Dra Cediarle Apar da Galli / CRM-SC 16279 

   

Medica / Pos-graduada em Medicina do Trabalho 	Sable Ecologico Transp. de Lixo Ltc 



r 61 

Ministerio do Meio Ambiente 
Institute Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturals Renovaveis 

.(Th 

CADASTRO TECNICO FEDERAL 
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR 

Registro n.° Data da Consulta: CR emitido em: CR v" 	o ate: 

975215 13/06/2014 13/06/2014 13/09/2014 

Dados Basicos: 

CNPJ: 	 07.151.208/0001-50 

Reza° Social: 	SABIA ECOLOGIC° TRANSPORTES DE LIXO LTDA 

Nome Fantasia: 	SE ECOLOGIC° 

Data de Abertura: 27/12/2004 

Enderego: 

Logradouro: 	LINHA SAO LUIZ 

N.°: 	 S/N 	 Complemento: 

Bairro: 	 INTERIOR 	 Municipio: 	NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE 

CEP: 	 85635-000 	 UF: 	 PR 

Atividates desenvolvidas: 

Categoria Atividade 

17 - Servicos de Utilidade 
4 - destinacao de residuos de esgotos sanitarios e de residuos solidos urbanos, 

inclusive aqueles provenientes de fossas 

17 - Servicos de Utilidade 
3 - disposicao de residuos especiais tais como: de agroquimicos e suas 

embalagens; usadas e de servico de saude e similares 

17 - Servicos de Utilidade 2 - tratamento e destinacao de residuos industrials Iiquidos e sOlidos 

18 - Transporte, Terminals, 

Depositos e Comercio 
1 - transporte de cargas perigosas 

Atividades de Defesa Ambiental: 

Categoria: 

Codigo Descricao 

1 5002 - Consultoria Tecnica Ambiental - Classe 6.0 

Atividade: 

Codigo Descricao 

1 7 - Controle da Poluicao 

2 11 - Gestao Ambiental 

3 3 - Qualidade do Solo 

4 8 - Recuperacao de Areas 

5 4 - Uso do Solo 

Conforme dados disponiveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa juridica este e 	conformid 	corn as 

obrigacOes cadastrais e de prestac'do de informacOes ambientais sobre as atividades desenv vides sob controle e 

fiscalizacao do Ibama. 

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF riao desobriga a pessoa inscrita de obter,..ncas, autorizacoes, 

permiss6es, concess6es, alvarar e demais documentos exigiveis por instituicoes fede ..;=, 	r ta A ua is, distritais ou 

1BAMA - CTF/APP 13/06/2014 



Chave de autenticacao re9rinrgjw-ffpy8h 

Ministerio do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturals Renovaveis 

CADASTRO TECNICO FEDERAL 
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR 

municipais para o exercicio de suas atividades. 

0 Certificado de Regularidade nao habilita o transporte e produtos e subprodutos floretais e faunisticos. 

0 Certificado de Regularidade tern validade de tres meses, a contar da data de sua emissao. 

o o 0 1  .62 

 

IBAMA • CTF/APP 13/06/2014 

 



TRAIN'S 11P0 RTES DE LIX0 LTDA. 
Hospitalar Lixo Industrial, Urbano O 

DECLARAcA" 0 DE IDONEIDADE 

A Comissao de Licitagdo 

Referente: Edital de Convite n° 027/2014. 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do 

procedimento de licitagdo, sob a modalidade Convite, sob n° 027/2014, instaurado 

pelo Municipio de Capanema-PR, que nao fomos declarados inidoneos para licitar 

ou contratar corn o Poder PUblico, em qualquer de suas esferas e sob as penas da 

lei, que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitagdo e 

eventual contratagdo, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar 

ocorrencias posteriores, bem como, que nossa empresa nao possui menores de 

dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que nao utiliza o 

trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condigao de aprendiz. 

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente. 

Nova Esperanga do Sudoeste — PR, 13 de junho de 2014. 

SABIA ECOLOGIC° TRANSPORTE DE LIXO LTDA 
Rod. PR 417 - Lots 20 - A daslaba 22 FB - Zona Rural 
05635-000 NOVA ESPERANcA DO SUDOESTE - PfR  
CNPJ 07.151 208/0001-50 / FONE 46-3516-1164 

ugustinho Stang 

S cio Administrador 

RG: 	 PR 

C F: 545.921.519-68 
www.sabiaecologico.com.br  - abiaecologico@hotrnail.com  - CNPJ 07.151.208/0001-50 

Aterro: Loc. Sao Luiz, S/n - Zona Rural - 85635-000-NOVA ESPERANQA DO SUDOESTE 
SAC: Av. Iguagu, 615 - FORM .03D 3543=1199 - 85635-000 - NOVA ESPERANQA DO SUDOESTE - 
ESCRITORIO: CHAPECO - SC - FORE Q6BD 3322-130077 sabiaecologico.chapeco@hotmail.com  
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SAWA ECOLOGIC° TRAN5PORTE tit LIXO LTDA 
Rod. PR 417 - Lots 20 - A daCoos 22 	- Zsaa Rural 85635-000 NOVA ESPERAKA DO SUDOESTE - PR CNPJ 07.151 208 /0001-50 / FONE 46-3546-1164 

ugustinho Stang 

OcioAdministrador 

3.945.417-3/SESP-PR 

PF: 545.921.519-68 

juBiA EccoL65Gi.  
TRANISPOIRTES DE LIXO LTDA. 

 

Lixo 

 

Industrial, 

 

Urbano O Hospitalar 

      

        

soLuviku 

DECLARACAO DE REGULARIDADE NO MINISTERIO DO TRABALHO EM 
ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7°, INCISO XXXII]; DA 

CONSTITUICAO FEDERAL 

Referencia: 

Prefeitura Municipal de Capanema 

CONVITE n° 027/2014 

Sabia Ecologico Transporte de Lixo Ltda, inscrita no CNPJ/MF n° 

07.151.208/0001-50, por intermedio de seu representante legal, o Sr Augustinho 

Stang, portador do documento de identidade RG n° 3.945.417-3/, emitido pela 

SESP/PR, e do CPF n° 545.921.519-68, DECLARA, sob as penas da lei, para fins 

do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 

1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nao emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que nao 

emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva, ainda, que NAO emprega menor, a partir de quatorze anos, na 

condigdo de aprendiz. 

Nova Esperanga do Sudoeste — PR, 13 de junho de 2014. 

PR. 
www.sabiaecologico.com.br  - sabiaecologico@hotmail.com  - CNPJ 07.151.208/0001-50 

Aterro: Loc. Sao Luiz, S/n - Zona Rural - 85635-000-NOVA ESPERANQA DO SUDOESTE 
SAC: Av. Iguagu, 615 - FORME FM 3343-1199 - 85635-000 - NOVA ESPERANQA DO SUDOEST 
ESCRITORIO: CHAPECO - SC - PONE (49D 3322-13007 - sabiaecologico.chapeco@hotmail.com  



SAOIA ECOLOGIC° TRANSPORTS DE LIXO LTCA 

85635-000 P4OVA MIRAN A DO SUDOESTE - PR 
Red. PR 417 - Late 20 - A 4a Elrataa 22 F8 - Zaarr Rural 

CNPJ 07.151 208/0001-51 / OSIE 44-3546-1164 

Augustinho Stang 
Ocio Administrador 

R t :3.2454-1-7---3/S-ESP-PR 
PF: 545.921.519-68 

AuBiA ECC0L.6aicizo  silLuqAu Cauditatil 
TRANISIPORTES DE LOCO LTDA. 

Hospitalar Lixo Industrial, Urbano O 

TERMO DE RENIJNCIA 

A Comissao de Licitagees 

Referente: Convite n° 027/2014. 

A proponente abaixo assinada, participante da licitacao modalidade 
Convite n° 027/2014, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob 
as penas impostas pela Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando 
a empresa que representa, que nao pretende recorrer da decisdo da Comissao de 
Licitagdo, que julgou os documentos de habilitagdo, RENUNCIANDO, assim, 
expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatOria e ao prazo respectivo, e 
concordando, em conseqiiencia, corn o curso do procedimento licitatorio, passando-

se a abertura dos envelopes de proposta de prego dos proponentes habilitados. 

Nova Esperanga do Sudoeste — PR, 13 de junho de 2014. 

www.sabiaecologico.com.br  - sabiaecologico@hotmailcom - CNPJ 07.151.208/0001-50 
Aterro: Loc. Sao Luiz, S/n - Zona Rural - 85635-000-NOVA ESPERANcA DO SUDOESTE 	 PR. 
SAC: Av. Iguagu, 615 - FORTE: NM 35484 `Be - 85635-000 - NOVA ESPERANQA DO SUDOEST 
ESCRITORIO: CHAPECO - SC - FOME NOD 3322-8007 - sabiaecologico.chapeco@hotmail.com  



Agenda: 2565-8 - SALTO DO LONTRA - SALTO DO LONTRA/PR Conta: 15967-0 

Qtde. Unid. Preto Maximo Marca 

SA IA ECOL ICO TRANSPOR DE LIXO LTDA 
CNPJ: 07.151.208/00 EI  1-50 

Municipio de Capanema 	 Pagina: 1 

Convite 27/2014 

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS SERVIcOS 

CNPJ: 07.151.208/0001-50 	Fornecedor : SABIA ECOLOGIC° TRANSFORTES DE LIXO LTDA 
	

E-mail: ricardo.redestang@hotmail.com  

Endereco : LOC SAO LUIZ S/ N°  - ZONA RURAL - Nova Esperanga do Sudoeste/PR - CEP 85635-000 
	

Telefone: (46) 3546 - 	Fax: (46) 3546 - 	Celular: (46) 8401 - 
Inscrigao Estadual: ISENTO 

	
Contador: Rosinei Scotti 
	

Telefone contador: (46) 3523 - 
Re prese ntante : AUGUSTINHO STANG 	 CPF: 545.921.519-68 

Endereco representante: AVENIDA IGUACU 520 - CANTRO - NOVA ESPERANQA DO SUDOESTE/PR - CEP 85635-000 

E-mail representante: STANGLTDA@HOTMAIL.COM  

Banco: 1 - BB 

Lote : 001 	Lote 001 

N° Item Descried° do Produto / Servigo 

001 EXECUQAO DE SERVIcOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAcA0 FINAL EM 
	

12,00 MES 

ATERRO PROPRIO DA LICITANTE, DOS RESIDUOS DE LIXO CLASSE I E II PRODUZIDOS 
NO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, ORIUNDOS DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE 

Validade da proposta: 60 dias 
Prazo de entrega: 12 meses 

RG: 39454173 

Telefone representante: 4635461137 

Data de abertura: 12/02/2008 

6.542,00 Sabia Ecologico 

Prego Unitario Prego Total 

6.490,00 77.880,00 

PREQ0 TOTAL DO LOTE : 77.880,00 

TOTAL DA PROPOSTA: 77.880,00 

esProposta - VersAo: 1.1.37 



FRU Frustrado DE Desert) EMP - Empate EME - Empate ME 

CNPJ-  07 151 208/0001-50 - SABIA COLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA 

Municipio de Capanema - 2014 
Mapa da Licitagao 

Convite 27/2014 

Pagina 1 

Data abertura 25/06/2014 
	

Data julgamento 25/06/2014 	 Data homologagao 

CNPJ 07 151 208/0001-50 

Produto 
	

UN 	 Quantidade 	 Preco 	M arca 

Lote 001 - Lote 001 

001 	EXECUCAO DE SERVICOS DE COLETA, TRA MES 	 12.00 	 6.490,00 * SABIA ECOLOGICO 

NSPORTE E DESTINACAO FINAL EMATERRO PROPRIO DA LICITANTE DOS RESiDUOS DE LIXO CLASS: I E II PRODUZIDOS NO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, ORIUNDOS DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE 

TOTAL GERAL DO FORNECEDOR 

TOTAL GAN HO PELO FOR N EC EDOR 	 77.880,00 

Emitido por GABRIEL CIPRIANI na versaN,6508 e 	 25/06/2014 09 24 3F 



Emaido por GABRIEL CIPRIANI, na versa) 5508 e 25/0612014 09 24 41 

Municipio de Capanema - 2014 
Classificagao por Fornecedor 

Convite 27/2014 

Pagma 1 

Item Produto/Sery igo 
	

UN. 	Quantidade Status 	M arca 	 Prego U rutano 	Preto Total Sel 

Fornecedor: 3414-2 SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA 
	

CNPJ: 07.161.208/0001-50 Telefone: (46) 3646 - 1199 Status: Habilitado 
	 77.880,00 

Lote 001 - Lote 001 
	

77 880,00 

001 38994 EXEC UcAo DE SERVI9OS DE COLETA, TRAN SPOR TE E 	ME 
	

12,00 Habilitado 	SABIA ECOLOGICO 	 6 490 00 	77 880,00 

DESTINAcAO FINAL EMATERRO PROPRIO DA LICITANTE, DOS RESIDUOS DE LIXO CLASSE I E II PRODUZIDOS NO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, ORIUNDOS DA CAMPANHA 
CONTRA A DENGUE 

VALOR TOTAL. 	77 880,00 



	

HELIE 	ENGEL 

	

Porta 	76712014 
Membros da Comisslio 

row 
VS — 

EDINA CIANE ESCHER SOTT 
Portaria n° 576112014 
Membros da Comissio 

UCIANO • RO 
Portaria n° 5767/2014 

Presidente da Comissao 

Portaria no 616112 014 
Mer00101 da Comlaslo WArd 

Fone 6 , 46-3552- /122 iff  
Av Pedro Viriato angot de ouza, 1080 - Centro - 85760-000

-3552-1321 - Fa  

rtarian 
Membros da 

ALVADORI 
/2014 
Isase 

Prefeitura ivlunicipaC de 
Cayanema 

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAcA0 E PROPOSTA E JULGAMENTO 
LICITAcAO: 027 - Convite 

Aos vinte e cinco dias de junho de 2014, as nove horas, na MUNICIPIO DE 
CAPANEMA, corn enderego a Av. Pedro Viriato Parigot de Souza Nr 1080, nesta cidade, 
reuniu-se a Comissao Permanente de Licitagao da Municipalidade, designada pela 
Portaria Nr 5767/2014, constituida pelos Srs. CLAIR JOSE WALTER, EDINA LUCIANE 
ESCHER SOTT, HELIEL PEDRO ENGEL, LUCIANO DOROCHOWICZ e MARILUCI 
CANDIOTO SALVADORI, corn o objetivo de julgar a Licitagao Publica, sob a modalidade 
Convite, veiculado através do nr 027, que tern por objeto a CONTRATKAO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECKAO DE SERVIcOS DE COLETA, TRANSPORTE E 
DESTINKAO FINAL EM ATERRO PROPRIO DA LICITANTE, DOS RESIDUOS DE LIXO 
CLASSE I E II PRODUZIDOS NO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, ORIUNDOS DA 
CAMPANHA CONTRA A DENGUE, a Comissao atestou o comparecimento da seguinte 
empresa: SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA. Inicialmente a Comissao de 
Licitagao, de acordo corn o Edital, deu-se a abertura do envelope N°01, contendo a 
documentagao da proponente os quaffs foram conferidos e Rubricados pela Comissao e 
pelo representante da proponente. Examinada a documentagao a comissao julgou 
habilitada a empresa SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA. A proponente 
nada arguiu sobre os documentos apresentados e firmou termo de Renuncia ao Direito 
de impugna-los, razao pela qual foi encerrada a fase de habilitagao e dado 
prosseguimento a sessao. Aberto o envelope N°02, contendo a proposta de prego da 
proponente habilitada, foram os mesmos conferidos e rubricados pela comissao e pelo 
representante da proponente. De Acordo corn o Edital, a Comissao de Licitagao chegou 
a seguinte classifica ao por item: 
VENCEDORES 
Fornecedor Lote Item Produto/Servico Marca Quantidade Preco 
SABIA 
ECOLOGICO 
TRANSPORTES 
DE LIXO LTDA 

1 1 EXECUcA0 DE SERVIcOS DE COLETA, 
TRANSPORTE E DESTINKAO FINAL EM 
ATERRO PROPRIO DA LICITANTE, DOS 
RESIDUOS DE LIXO CLASSE I E II 
PRODUZIDOS NO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA - PR, ORIUNDOS DA 
CAMPANHA CONTRA A DENGUE 

SABIA 
ECOLOGICO 

12,00 6.490,00 

Tendo em vista que a intimacao do ato de julgamento das propostas nos termos do art. 
110 da Lei 8.666/93, o prazo recursal previsto no art. 109 inciso I, alinea 'b', da mesma 
lei antes citada. Nada Mais haven” a trat , of encerrada a reuniao e assinada a 
presente Ata pela Comissao de Lici4gao e • -lo Rekiresentante da proponente. 

CAPANEMA - PR 



Prefeitura MunicipaC de 
Cayanema 	 ono '70 

PORTARIA 5882/2014 

TERMO DE HOMOLOG/000 E ATO ADJUDICATORIO 

LICIT/000: 027 - MODALIDADE - Convite 

Considerando que o procedimento licitatorio esta de acordo corn lei n° 8666/93 e suas 
alteracees, especialmente em seu artigo 43, homologo o Edital de Licitacao modalidade 
Convite n° 027/2014 e Adjudico, objeto: CONTRATP00 DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUcA0 DE SERVIcOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTIN/000 FINAL 
EM ATERRO PROPRIO DA LICITANTE, DOS RESIDUOS DE LIXO CLASSE I E II 
PRODUZIDOS NO MUNICiPIO DE CAPANEMA - PR, ORIUNDOS DA CAMPANHA 
CONTRA A DENGUE. Em cumprimento ao disposto no art.109, paragrafo 1 da Lei 8.666, 
de 21 de junho de 1993, torna-se pUblico o resultado da licitagao em epigrafe, apresentando 
o(s) vencedor es pelo criterio menor prego por item; 
VENCEDORES 
Fornecedor Lote Item Produto/Servico Marca Quantidade Frew 
SABIA 
ECOLOGICO 
TRANSPORTES 
DE LIXO LTDA 

1 1 ExEcucAo DE SERVIcOS DE COLETA, 
TRANSPORTE E DESTINAcA0 FINAL EM 
ATERRO PROPRIO DA LICITANTE, DOS 
RESIDUOS DE LIXO CLASSE I E II 
PRODUZIDOS NO MUNIC1P10 DE 
CAPANEMA - PR, ORIUNDOS DA 
CAMPANHA CONTRA A DENGUE 

SABIA 
ECOLOGICO 

12,00 6.490 00 

Valor total dos gastos corn a Licitagao modalidade Convite N° 027/2014, R$ 77.880,00 
(Setenta e Sete Mil, Oitocentos e Oitenta Reais). 

Homoiogo a presente licitacao, 

CAPANEMA, 30 junho de 2014 

LIND1 MIR MART DE LARA DENARDIN 
PREFEITA MUNICIPAL 

,4v Pedro Vinato Pangot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fyne 46-3552-1321— Fax 46-3552-1122 

CAPANEMA PR 



04 
Prefeitura Municipal de 

Capanema 

EXTRATO DE CONTRATO No 14212014 
Convite No 030/2014 

Data da Assinatura. 01/07/2014. 
Contratante: 	Municima de Capanema-Pr. 
Contratada 	NOTRIPORT COMERCIAL LIDA, 
Oblate AQUISIcAD DE LEITE EN PO E FORMULAS ESPECIAIS PARA DISTRIBUIcA0 A 
PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDI DE CAPANEMA • PR, 
Data !noel de vigPnda 01/07/2014, data final de vigencia 30/06/2015. 
Valor total: R$ 3,795,00 (Tres 141, Setecentos e Noventa e Cinco Ream). 

Undarnir Mena de Lara Denardin 
Prefeita Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO 90  143/2014 
Tornado de precos 16,  014/2014 

Data da Assinatura 02/07/2014, 
Contratante: 	Municipio de Capanema-Pr. 

ôntratada: 	MICEMETAL MULLER INDUSTRIA, E COMERCIO LTDA. 
bjeto: CONTRATA00 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECU;AO DE OBRA PARA 

;MPLANTAcA0 DO SISTEMA DE PREVE100 CONTRA INCENDIO E PANICO NO PARQUE DE 
EXPOSI(OES DE CAPANEMA - PR, LOCALIZADO NA AVENIDA GERALDO FALSER, CHACARA 79-
63-B, SETCR N,E.,COM UMA AREA DE 4,275,45 
Data Initial de vigincia 02/07/2014, data final de vigincia 01/09/2014. 
Valor total: R$ 142,900,51 (Cento a Quarenta a Dote Mil a Novecentos Ream a Cinqiienta a Urn 
Centavos) 

Linda mir Maria de In Denardin 
Prefeita Municipal 

r• 	ip 
-:, Prefeitura Municipal de 

Capanema 

TERMO DE 

Consderando qua a procedanento licitatioa 
especialmerte em seu artgo 43, homologo 
&Mo. 	Aquisicdo DE MATERIALS 
ADMINISTRAcA0 PUELICA DE CAPANEMA 
Lei 8666, de 21 de pato de 1993, tame
vencerlorIesi Palo alter° menor prep 

LICITADACt 

PORTARIA 5881/2014 
HOMOLOGACAO E ATOADJUDICATCRIO 

029- MODALIDADE - Comae 
este de 	acordo 	corn 	lei 	n° 86E6193 	a 	suas 	alterayees, 

o Ed ial de Imitscao modalidade Convile ri° 02912014 e Adjudico, 

	

DE EXPEDIENTE 	PARA U00 NAS SECRETARIAS DA 
- PR Em cumprimen ao disposto no ar1.109, pedigree 1 da 

-s 	pUblico o resultado 	da licitayao em eplgrefe, apresentande o(s) 
or it m 

Frmscrs-sr .:71ii 	,,-rrr 

LIVRARrAEPAPELARIA BREtER 
LTDA 

1 	1, 91, 12, 16, 26, 33, 35,47, 64, 77, 90 91, 92, 93, 94, 95 100 
102, 14, 10E106, 107, 108, 109 e 110 

ANDERPEL PAPELARR LTDA. ME 1 	2, 4 5 	13, 14,15, 17, 18. 21, 36,41, 44, 49, 60, 62 63. 65, 67, 
78, 80, 81 e 82 

,IVRARIA EPAPELARIA KOPPER 
LTDA. ME 

1 	3, 6, 7, 8, 11, 19, 20, 22, 25, 27,26, 29 30, 31, 32, 34, 36.37, 39, 
40, 42,43,46.50, 51, 54, 55, 56,57, 50, 59, 61, 66, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 79,83, 84, 85, 86,87, 08, 69, 90, 97,96,99, 101e 
103 

CAPANEMA LIVRARIA E PAPELARIA 
LTDA ME 

1 	23, 24, 45,48.52, 53, 74,15 a 70 

Vex total dos patios cam a Lictaco in dalidade Convile N' 02912014, R$ 50764,20 (Onquente Mil. 
Setecentos e Sessenta e Quatro Reas 	Vinte Centavos). 
Homologo a presente IX:Mob, 

CAPANEMA. 27 de junho de 2014 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 

PREFEITA MUNICIPAL 

Prefeitura Municpal -de 
Capanema 

PORTARIA 588212014 
TERMO DE HOMOLOGACAO.EATOADJUDICATDRIO 

LICIT 	A0: 027 • MODAIDADE • C,onvite 	. . 
Cansidetanto qua a procedimeMblicdalaro esta de ecordO dem lei M 8606193 e suas alterad5es, 
especialmetle em seu Ago 43, homologo o Edital de Lictayao modalidade Convile n° 02712014 e Adiudico, 
objeto CONTRATADAO OE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ExEcucho DE SERVIDOS DE COLETA, 
TRANSPORTE E DESTINABAO FINAL EM ATERRO PR6PRIO DA LICITARTE, DOS RESIDUOS DE 1100 
GLASSE I Ell PRODUZIDOS NO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, ORIUNDOS DA CAMPANHA CONTRA 
A DENGUE. Ern cummsnento ao disposto no art.109, paragraf o 1 da Lei 8.666, de 21 de (mho de 1993, ten-
se publica o resulted° da licitayao em epigram e, apresentando o(s) vencedodes) pato ahoy, menor preys por 
Cern 

da 	 xe 	em 
GABIA ECOLOGIC° TRANSPORTER DE LIXO LIDA 	1 	1  
Vator total dos gastos corn a Latino& modalidade Convile N° 02712014, R6 77 880,00 (Selena e Sete Mil, 
Odocentos e Oltenia Ream). 
Hornologo a presente licilayao. 

CAPANEMA, 30 Mnho de 2014 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 

PREFEITA MUNICIPAL 

i.- 
,., Prefeitura Municipal - de 

Capanema 

PORTARIA 5884/2014 
TENON HOMOLOGAcA0 1 ATO ADJUDICAT6R10 

LICiTADACY 028 • MODALIDADE - Conde 
Considerando clue 0 procedimento licidtorio este de amnia tom lei n° 5666/93 e sues alterayOes, 
especialmente em seu artigo 43, Nematode o Eddalde Luta* modalidade Convite n° 028/20'.4 a Adjudids 
diet° 	ADUISIDA0 DE MATERIALS ELETRICOS PARA REPAROS NO PARDUE DE EXPOSICOES DE 
CAPANEMA • PR. Em cumprimento ao disposto no aq.109, par' grata Ida Lel 8.666 de 21 de (mho de 1993. 
area-se plum o resulted° de lictageo em epigrafe, apse land.) o(s) vencedcqes) pelo ardent; manor 
nor nor  l'A 

COMERCIA. ELETRICA D Z LTCA 1 	1, 6,7, 8, 9 10, 11, 13, 17,19, 23, 21, 23, 25, 
26, 27, 28 e 29 

CENTRO OESTE COMERCIO E INSTAIACAO DE 
MATEIRAISELETRICOS LTDA 

1 	2, 3,4, 5, 12, 14, 15,18, 18, 22 e 24 

Valor total dos gastos corn a Lida* modalidade Cantle N° 02812014, F19 15.53610 (Dezesseis Mil 
Oudentos e Tools a Sels Rears e Des Centavos). 
Herndon° a presents icilayao, 

CAPANEMA, 01 de julep de 2014 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 

PREFEITA MUNICIPAL 

, 
Prefeitura Municpal -de 

Capanema 

PORTARIA 5685E2914 
TERMO OE HOMOLOGAQA0 E ATO ADJUDICATORIO 

LICITAcA0' 030 - MODALIDADE • Convite 
Considerando qua o procedimento lidtatorm este de cad° coin lel n° 8666193 e sues allaracOes, 
especialmede em seu artigo 43, homolygo a Edital de Ucitayao modalidade Convite n' 03012014 e Adjudico, 
°Stela 	AO0SIC00 DE LEITE EM PO E FORMULAS ESPECIAIS PARA DISTMBDIEA0 A PACIENTES 
ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDI DE CAPANEMA • PR, Em dinar:melt ao disposta no aq.109, 
paragralo 1 da Lei 6666. de 21 de (mho de 1993, terra-se OW° o resulted° da licilay5o em epigrafe, 
aereeenip,t ms1 veei-sderre,1  mile cried° manor ergo pcd dem. 

d;acteto.  tato 
OJT RiPOR: COmENUAL LIDA 1 1 
IMEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE NIEDICAMENTOS LTDA, 1 2, 3,4 e 5 
ICOMERCIODEGENEROSALIMENTICIOS KRAEMER LTDA 1 6 
Valor total dos gastos came Lollop modaldade Convile el° 03012014, R$ 8.316,7 	fOilo Mil, Tremolos a 
Dezesseis Reefs e Setenta Centaffos). 
Hof ologooposaala Ida*, 

CAPANEMA, 01 dejulho de 2014 
1INDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 

PREFE1TA Ml1NOPAL 

a;5)
,Prefeitura Municipal de 

Capanema 

PORTARIA 58850014 
TERMO OE HOMOLOGAck E ATO ADJUDICATORIO 
LICITADA0.014 - MODALIDADE - Tornado de preyos 

Consideramb qua o procedirrienb licitalatio este de acardo corn lei n° 3666193 e sum allerachs, 
especialmede em seu ar1go 43, homologo o Edital de bedeck modaldade Tomade de prepos s° 014/2014 e 
Adjudico, objeto CONTRATADAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA PARA 
IMPLANTA0A0 DO SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO E PANICO NO PARDUE DE 
EXPOSIDCES DE CAPANEMA- PR, LOCALIZADO NA AVENIDA GERALD° FALSER, CHACARA 79-8SE, 
SETOR N E ,COM UMA AREA DE 4.275,45 Mf Em cumpento ao (Impost° no ad 109, paragfalo 1 da Lei 
810E off :1 de junk de 1993, Loma-se pUbeco o resueado da lichee° em epigrafe, apresenlando eisj 
vmotorsrIestoela triton.) menor mese tror Sem; 
ic[rec,,,t ,..1,. 
MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1 N 
Valor total dos gastos coma Lidtay5o modalidade Tornada de preyos N° 014/2014, RS 142,909,51 (Cento e 
Quarenta e Dom Mil e Novecenlos Reais e CineMenta e Urn Centavos). 
Homologo a presente Macao, 

CAPANEMA, 02 de julto de 2014 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 

PREFEITA MUNICIPAL 

..,, 
Prefeitura Municipal-  de 

Capanema 

PORTARIA 588912014 
TERMO DE HOMOLOGADAO 

LICITACAO 028 - MODALIDADE • Prep° 
Considerando qua o procedimenb licilat6no este de asordo corn lei n° 0866193 a sues elteracies, 
especialmente em seu arOgo 43, homologo o Edital de Licilacio mcdalidade Pregao n° 02812014 e Adjudico, 
°bleb: REGISTRO DE PREDOS PARA ADUISICAO DE CHO PARA USO DA SECRETARIA DE VIACAC), 
ORM 1 SERVIDOS URBANOS DE CAPANEMA • PR Em cumprmenb eo duped() no ar1.109, paragrafo 1 
da Lei 8.666 de 21 de lunho de 1993, toma-se public° o resullado d) Idle* em edgrale, apreseMando o(si 
vanmsdorras1 oaM criMoo menorpreyo par dem. , 
Forro21.:, _ 	 '.1111 	tuP  .. 	_. ..... 

(CAM MINERACAO E BitiTAGEM OE PEDFuA LIDA - ME 	1 	)1 
Valor total doe gastos corn a Licitayao modalidade PTA N° 02812014, RI 475 000,00 (Ouattocenlos e 
Setenta e Coco Mil Rams). 
Homologo a preemie black 

CAPANEMA, 03 de (Mho de 2011 
LINDAMIR MARIA DE LAM DENARDIN 

PREFER MUN CIPAL 

, 

„. Prefeitura Municipal-de 
Capanema 

INEXIRIBILIDEDE DE LICITAC8.011° 004-2014 

CONIRATACAO DA DMA DE CANTORES FELIPE E FALCO 0 DA WIN MERCOSOL PARA APRESENTACAD NA 18a FEI. 
DO NELADO, Sa PJGOCAP E 8a (MARA DE GADO DE CAPADEMA - PR, NO DIA 00 DE AGOSTO DE NIA e 
onloondade tam 0 At 25, Irmo III de lel 8.656/93 

Comsat( tra Le$2910 

EXTRATO Of COPITRATO 114  132/2014 
Amato irenbilidade 14  00472014 

Data da AssInatuel: 	25/136/2014. 
Contratante; 	Nutt). de CapanemaRr. 
Natal& 	11E11070 1405.11 E MVOS LIDA - ell. 
011eto; CONTRATACAO DA RNA DE CANTORES FELIPE E FALC.A0 E DA BANDA MERODSUL PARA APRES5NTAC40 tie 
10a FEIRA OD NELADO, ea EXPOCAP E 8a NOSTRA DE GADO DE CAPANEMA • PR, NO CIAG6 DE AGOSTO 05 2014. 
Data ORIN de vlinaa 25106/2014, data rural de viginca 24109;2014. 
Valor total, R$ 45 000,00 (Quarenta e Qom 116 Ittals2. 

lmdamir Nana de lora Overdo 
Prefeita Motapal 

Prefeitura Municipal - de 
Capanema 

DISPENSA DE LICETA940 NP 017-20s4 

LOCACAO DE UM LOTE URBAN° SOB 0 tit Oi (UR OA QUADRA 50 (C1NQUENTA), SETOR NE , DA PLANTA URAL DA CIDADE 
DE CAPANEMA, ESTADO DO PARMA CON AREA (ORMAN DE 800,00 PI, 51TUADO 4 RUA 2TA510 FRANCIS[.) DE 
RATTOS, N' 1198, PIRA° DEMO, DES114ADA A REALIZACAD DE ATIVIDADES COMAS, EVENTOS TRADICIONALISTAS E 
AULAS DE DANCA POLO DEPARTAMENTO DE (ULTIMA DE CAPANEMA - PP, em eamtenedlei am o Men do amp 24 aa , 
0.666a93 

Capanemer, 25/06/2014, 

EXTRATO Et MATO 11.1317014 
Process() Aspen Al 01212014 

Data de Assinetrat 	01/0712014, 
Cortratemel 	Plantimo de Camerae Pr 
Cortratada, 	CE1ITRO DE ARADICOES GAUCHAS SENINEIA DA EWEN 
Olmeto, LOCAC.40 DE IN LOTS IMO SO8 0 fit 01 WM DA QUA.DRA 50 ICINQUEN7.1), SETOR 8 E , DA PLATA 
GERM. DA CIDADE DE CAPANEMA, ESTADO 00 PARAg COM AREA CONSTPUIDA DE 600,00 FP, SITUA00 A RIM 
DAMAO FRANCISCO OE NAIADS, III 1198, BAIRRO CENTRO, DESTINADA A eeiuzocVs DE ATIVIDADES CULTURAIS 
MIMS TIADICIONALISTAS EAULAS DE DANA PEW DEPART/1(1E1GO DE CURIA DE CAPANEMA • PR 
Data PAM de Agencia 01/07014, data final de Ngencia 00 7os2m5. 
valor total: ft$ 14.400,00 IQuekeee Ni o Quroxento fleels), 

Untlamir Mil 'Win Dandle 
Wen Moiripal 

,  Prefeitura Municipal 
de Capanema  

DECRETO N°. 514712014 

Nomeia 	a 	Senhora 	MARLI 	LUCCA, 	para 	exercer cargo de 
Secretaria Municipal. 

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, Prefeita Municipal de 
Capanema, Estado do Parana, no use de suas atribuicoes legais 

RESOLVE: 

Art 1° - Nomear a Senhora MARLI LUCCA, RG n° 910,365, para 
exercer a cargo de Secretaria Municipal de Administracao, corn 
vencimenfos fixados pela Lei Municipal n° 1392/2012. 

M. 2° - 0 presente Decreto entrara em vigor na data de sua 
publicacao, revogadas as disposic9es em contrail°. 
Gabinefe da Prefeita 	do 	Municipio de 	Capanema, 	Estado do 
Parana, ao 1° dia do mes de julho de 2014. 

Lindamir Maria de Lara Denardin 

Prefeita Municipal 



- - a 

Prefeitura NiunictpaC de 
Cayanema fl o I 2 2 

CONTRATO N° 137/2014 

CONTRATO DE PRESTAcA0 DE SERVIcOS QUE ENTRE SI CELEBRAM 

0 MUNICIPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA SABIA ECOLOGICO 

TRANSPORTES DE LIXO LTDA. 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestacao de Servicos, sem vinculo 
empregaticio, de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, corn sede e Prefeitura a Avenida Pedro 
Viriato Parigot de Souza , 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n" 75.972.760/0001-60, 
a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sm. 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, de outro lado a Empresa SAB1A ECOLOGIC() 
TRANSPORTES DE LIXO LTDA. inscrita no CNPJ/MF sob o n.`) 07.151.208/0001-50, situada 
LOC SAO LUIZ, S/ N" - CEP: 85635000 - BAIRRO: ZONA RURAL, Nova Esperanca do 
Sudoeste/PR, neste ato representada pelo(a) Srla/AUGUSTINHO STANG. inscrito no GET 
lin15.921.519-68, residente e domicihado em Nova .Esperanca do Sudoeste3PR, doravante 
denominada CONTRATADA, vem firmar o presente Contrato nos termos da Lei a.° 8.666/93, de 21 
de junho de 1993 e legislacan pertinente, obedecidas as condicoes estabelecidas na 
realizada na rnodalidade Convite N° 027/2014, que fazem parte integrante deste instrumento, 
mediante as chlusulas e condicoes a seguir estipuladas: 

1 - CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE 

GOLETA, TRANSPORTE P DESTINACAO FINAL EM ATERRO PROPRIO DA IIGIT \N"'r. 

DOS RESIDUOS DE LIXO CLASSIC; I E 11 PRODUZ1DOS NO MUNICIP10 DE CAPANEMA - 

PR, OR1UN DOS DA CAMPANHA C'ONTRA A DENGUE, conforme descrito nos Anexos 01 e 07 

PARAGRAFO (JNICO - Integram e completam o presente termo contratual. para todos os fins de 

di/vitt), °brigand° as parte, em todos os seus termos, as condicoes expressas no Edital d( Convite 

N° 027/2014, juntamente corn setts anexos e a proposta da CONTRATADA. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO 1.-EGTIVIE DE EXECUCAO  

2.1- 0 servico contratado sera real! gado por execucao indireta, sob o regime de e.mpreitada por 

preco unitario. 

3. CLAUSULA TERCEIRA- DO LOCAL E FORMA DA PRESTACAO DO SERVICO  

3.1 Os serve os sera° executados conforme o disposto no Termo de Referencia o evecificiOes. 

3.2. A CONTRATADA devera executar o servico utilizando-se dos matermis e equipamentos 

necessarios a perfeita execucao dos servicos a serem prestados.. conforme disposto no Term° do 

Referencia e sua proposta apresettElda, 

4. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA 

4.1. A CONTRATADA obriga-se 

4.1.1. Tomar Ludas as providencias necessa las a fiel execucao do servico objeto desta licita ao; 
)4/  
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4.1.2. Manter, durante o period() de vigencia do contrato, todas as condicoes de habilitacao e 

qualificacAo exigidas na licitacao 

4.1.3. Promover a execucao do servico dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, em 

observancia as normas legais e regulamentares aplicaveis e As recomendacOes aceitas pela boa 

tecnica; 

4.1.4. Prestar todos os esclarecimentos que the forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo 

prontamente a quaisquer reetanicOes; 

4.1.5. Adotar medidas para a prestacao de servicos solicitada, observando todas as conchcOes e 

especificacoes aprovadas pela CONTRATANTE; 

4.1.6. Cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condicoes exigidos; 

4.1.7. Substituir imediatamente qualquer equipamento que nao atenda as normas sem direito a 

ressareimento e sem onus para a CONTRATANTE; 

4.1.8. Observar, rigorosamente, a legislacao e as normas regulamentare.s emanadas pelos OrgAos 

competentes; 

4.1.9. Atentar-se para as normas reldtivas a volumes e outriis, quancio do transporw dos oi: jeto, 

4.1.10. Enciuninhar a CONTRATANTE a Nota Fiscal/Fatura currespondendo ao service prestado, 

no prazo maxim° de 15 (quinze) dial apes a execucao do service; 

4.1.11.Fornecer motoristas, equipamentos, combustivel, veiculos adequados para a boa execucao 

do objeto; 

4.1.12. Fornecer no minimo 06 (seis) Conteineres de no minimo 40m3, para o depOsito dos residuos; 

4.1.13. Caso haja necessidade, fica sob responsabilidade da CONTRATADA todos os Onus corn 

transporte, locomocao, alimentacao, hospedagem e outros que por ventura se fizerem necessArios. 

4.1.14.0bservar as diretrizes, criterios e procedimentos para a gestAo dos residues estabelecidos 

pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAIVIA. 

4.1.15. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos services, por use indevido de 

patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de case fortuito ou de faro 

major. por qualquer causa de destruicao, danificacao, defeitos ou incorrecoes dos services ou dos 

bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pUblica 

junto durante a prestacao de services. 

4.1.16. Comunicar no Fiscal do centrato, no prazo de 24 (v irate e quatro) floras. HualcIner 

ocorrencia anormal ou acidente que se verifique no local dos services. 

4.1.17. Paralisar, por determinacAo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao 	sendo 

executado de acordo corn a boa tecnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de 

terceiros. 

4.1.18. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e cornerciais resultantes da 

execucao do contrato. 	 \\() 
4.1.19. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos trabalhistas, 

bein corn() poles registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e 	"I l'Igat,l'"'s 
Mementos a execucao dos services era contratados. 

4.1.20. Arcar corn todos os tributes incidentes sobre este Contrato, bem come sobre a sua 
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atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos n>i forma e nos prazos determinados poi. lel 

4.1.21. Promover a guarda, manute,nedo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessario a execuedo dos servicos, durante a vigencia do contrato. 

4.1.22. Manter seu pessoal devidamente identificado atraves de erachas, corn fotografia recente, e 

provendo-os dos Equipamentos de Proteedo Individual - EPI's; 

4.1.23. Manter sediado junto a Administracao, durante os turnus de trabalho, preposto i-apaz de 

tomar decisoes compativeis corn os compromissos assumidos; 

4.1.24. Cumprir, alem dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou Municipal. as 

normas de seguranca da Administracdol 

4.1.25. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incendios nas areas da Administracilo: 

4.1.26. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos us 

materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, corn 

observancia as recomendacoes aceitas pela boa tecnica, normas e legislacao; 

4.1.27. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades 

estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execuedo dos servicos fora das seas 

esp ec 	cdes; 

4.1.28. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administracao ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuedo do contrato, procedendo imediatamente 

aos reparos ou indenizacOes cabiveis e assumindo o onus decorrente; 

4.1.29. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstAncias detectadas por seus 

empregados quando da execueao dos servicos, que prejudiquem ou pussam v. it a preptdicar a 

qualidade dos servicos ou comprometer A integridade do patrimOnio pUblico; 

4.1.30. Ndo transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacoes 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestaciles a guy esta obrigildal 

4.1.31. Pornecer mensalinente, ou sempre que solicitados pela COIN`TRATANTE, us comprovantes 

do cumprimento das obrigacoes previdenciarias, do Fundo de Garantta por Tempo de Servico --

FOTS. e do pagamento dos salorios e beneficios dos empregados utilizadus na execucau dos 

servicos. 

5. CLAUSULA QUINTA—DO PRAZO DE EXECUCAO E DA DISCRIMINACAO DOS SERVICOS  

5.1. Os servicos deverdo ser prestados durante 12 (doze) nieses, contado a partir da assinatura 

dest e instrumento contratual, 

5.2. Os servicos serao executados pela CONTRATADA na forma descrita no Termo de Referencia. 

no Edna! e em sua proposta apresentada a Administracdo. 

5.3. Para a perfeita execueao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os matertais, 

equipamentos, ferramentas e ute.nsilios neeessarios, nas quantidades estimadas e qualidades 

estabelecidas no Termo de Referencia e de acordo corn us termos do proposta, 	 Ltuataki 

requerido, sua substituted°. 

6. CLAUSULASEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE 
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6.1. A CONTRATANTE obriga-se 

6.1.1. Proporcionar todas as condlcoes para que a CONTRATADA possa desempenhar setts 

servicos de acordo com as determinaciies do Contrato, do Edital e sous Anexos, especialmente do 

Termo de Referencia; 

6.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, de acordo 

corn as clausulas contratuais e os termos de sua proposta; 

6.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao dos servicos, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, mes e ano, bem comp 

o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os aponta mentos 

competente para as providencias cabiveis; 

6.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrencia de eventuais imperfeicoes no curso da 

execucao dos services, fixando prazo para a sua correcao: 

6.1.5. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacao do servico, na forma do contrato: 

6.1.7. Zelar para que durante toda a vigencia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade 

corn as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicoes de habilitacao e qualificacuo 

exigidas na licitacao. 

7. CLAUSULA SETIMA - DA SUBCONTRATACAO  

7.1.E vedada a subcontratac-ao total ou partial do objeto do contrato. 

8. CLAUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO  

8.1. 0 valor do contrato e de RS 77.880,00 (Setenta e sete mil e oitocentos e oitenta reais) 

8.1.1. No valor acima est5o incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes 

da execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previctenciarios, fiscais e comercLais incidentes, taxa de administracao, materials de cot su mu, 

seguro e outros necessarios ao cumpr mento integral do objeto contratado. 

9. CLAUSULA NONA - DA VIGENCIA 

9.1. 0 prazo de vigencia do Contrato sera de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura, 

podendo tal prazo ser prorrogado nas hipateses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da 

Lei n° 8.666, de 1993. 

9.2. 0 prazo de vigencia previsto no item acima tera inicio na data de 30/06/2014 e encerramento 

em 29/06/2015. 

10. CLAUSULA DECIMA- DO PAGAMENTO 

10.1. 0 prazo e a forma do pagarnento estao previstos no item 20 do edital. 

10.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo cam os seguintes 

procedimentos: 

10.2.1.1. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no 'I'ermo de 

Referencia. a CONTRATADA aprosentara a Nota Fiscal dos servicos executados. 
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10.2.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para 

aquela etapa, no Termo de Referencia, estiverem executados em sua totalidade. 

10.2.1.3. Se a CONTRATADA ter a adiantar a execticao dos servicos, 001 relacao a I),  evisa,• 

original constants no Termo de Referencia, podera apresentar a medicao previa correspondents, 

ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitacao antecipada do valor respectivo. 

	

10.2.2. 	A CONTRATANTE ten)  prazo de ate 15 (quinze) dias. contados a partir do data da 

apresentacao da Nota Fiscal, para aprovar ou rejeitar, no todo ou ern parte, a nota emitida polo 

CONTRATADA, hem coma para avaliar a conformidade dos servicos execut ado* 

10.2.2.1. No caso de etapas nao concluidas, sera° pagos apenas as servicos efetivamente 

executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cron.ograma na etapa subsequente. 

10.2.2.2. A aprovacao da Nota Fiscal apresentada polo CONTRATADA nao a exime de qualquer 

das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servicos executados. 

10.3. Apes a aprovacao, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor aprovado. 

10.4. () pagamento somente sera efetuado apps o "atesto", pelo servidor competente, da Nata 

Fiscal/Fatura apresentada pela Cantratada, acompanhada dos demais documentos exigidos nests 

Edital. 

	

10.4.1. 	0 "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacao da conformidade da 

Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA corn os servicos efetivamente executados. 

10.5. Havendo erro na apresentacao de qualquer dos documentos exigidos, havendo 

desconformidade na execucao dos servicos identificada pela Secretaria de Sande ou circunstancia 

quo impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficara pendente ate que a Canttatacla 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipatese, a prazo para pagamento iniciar se <i apps 

cornprovacao da regularizacao do sit uacao, nao acarretando qualquer onus para a ("antral Arit.e. 

10.6. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, par meio de corisulta eletronica, a 

regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo sett 

resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

10.7. Quando do pagamento, sera efetuado a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel. 

inclusive quanta ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991. 

10.7.1. Quanto ao Impost° sabre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN). sera obser ado a 

disposto na Lei Complementar n" 116, de 2003, e legislacao municipal aplicavel. 

10.7.2. A CONTRATADA regularmente optante polo Simples Nacional, nos term:), da 

Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanta aos impostor e 

contribuicoes abrangidos por aquele regime. No entanto o pagamento ficara condicionado 

apresentacao de comprovacao par meio do document() oficial de que faz jos ao trat. meat; 

tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

10.8. 0 pagamento sera efetuado par meio de Ordem Bancaria de Credit°, mediante deposit° em 

conta corrente. no agencia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou par outro 

meio previsto na legislacao vigente. 

10.9. Sera considerada como data do pagamento o dia ein que coast ar coma emitida it mien ,  

bancaria para pagamento. 
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10.10. A CO NTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuado 

pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato 

10.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratOrios 

proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data hmite prevista pare o pagamento ate a 

data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula: 

EM=IxNxVP 

EM = Encargos Moraterios a serem acrescidos ao valor originariamente devido. 

I = indice de atualizacao financeira, calculado segundo a formula: 

(6 / 100) 

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

11.1. A CONTRATADA devera realizar a coleta com no minimo 01 (um) caminhao especial 

equipado para o carregamento de no minima 02 (dois) Conteineres de no minima 40m3  por carga; 

11.2 A CONTRATADA devera dar destinagdo final dos residuos em Aterro de sua propriedade; 

11.3 Assim que os Conteineres estiverem lotados de residuos, a Administracaso devera solicitar 

CONTRATADA o recolhimento daqueles, via e-mail ou fax. 

11.4 A CONTRATADA devera realizar a coleta em ate 24 (vinte quatro) horas, contadas a partir 

da solicitagdo. 

11.5.Mensalmente, cabera A CONTRATADA apresentar comunicacao escrita A fiscalizacao do  

CONTRATANTE, a qual competnra, no prazo de ate 15 (quinze) dias, a verificacao dos servicos. 

executados, pare fins de recebimento. 

11.6. 0 recebimento tambem ficara sujeito a apresentacao da nota fiscal correspondente e de 

relaterio, devidamente assinado, constando a quantidade de lixo recolhido naquele mes e a 

destinagao dada pela CONTRATADA. 

11.7 Apes a inspecao no Municipio se Os servicos estao sendo prestados adequadamente e a 

entrega do relaterio mencionado acima, sera lavrado Termo de Recebimento Definitive, em 02 

(dues) vies tie tgual teor e forme. ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais 

pendencias vet ificadas. 

11.8 	A CONTRATADA flea °brigade a reparar, corrigir. remover, reenlist roil uu ,ub.,Iitau.a • 

suns expenses, no todo ou em parte. o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreOes 

resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacao nao atestar a prestacao 

de servicos ate que sejam sanadas today as eventuais penclencias que possum vir a set apontacias 

no Termo de Recebimento. 

11.9 Na hipotese de a verificacao a que se refere o item 11.4 nao ser procedida tempestivamente, 

reputarse-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no die do esgotemento do  
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prazo, desde que o fato seja comunicado a Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao 

do prazo. 

11.10 0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, ern lc ikon. 

epoca, dos garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por torca das 

disposicaes legais em vigor. 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS PREcOS 

12.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA DOTAQ.A.0 ORcAMENTARIA 

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrao <i colita 

consignados no Orcamento Geral Do Municipio deste exercicio, na dota ao abaixo discriminada: 
DOTACOES 
Exercicio da 
despesa 

Conta da 
despesa 

Funcional prograrnatica Fonte de recurso 

2014 2010 09.001.10.304.10012-087 303 
2014 2020 09.001.10.304.10012-087 497 

13.2. Caso a vigencia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio 

subsequente correrao ri conto clo,• dotacoes orcamentarias indicadas em termo aditi vo on  

apostilamento. 

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZACAO 

14.1. A execucao dos servicos ora contratados sera objeto de acompanhamento, controle, 

fiscalizacao e avaliagao por representante da CONTRATANTE, para este fim especialmente 

designado, com as atribuicoes especificas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, conforme 

detalhado no Termo de Referencia. 

14.1.1. 0 representante da Contratante deverii ser profissional liabibtado 0 coin a ex0erienciii 

tecnica necessria para o acompanhamento e controle do execucao dos servicos. 

14.2. 0 acompanhamento, o controle, a fiscalizacao e avaliacao de que trata este item nao excluem 

a responsabilidade da CONTRATADA e nein confere a CONTRATANTE respons, , inlickcl, 

sohdaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execucao dos 

servicos contratados. 

14.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejettar, no todo ou em parte, os servicos ora 

contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e corn o contrato 

14.4. As determinacaes e as soliclta46es fi».muladas pelo reprosemonte dpi CONTR "f1NT1' 

encarregado da fiscalizacao do contrato deverao ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, 

nesta impossibilidade, justificadas por escrito, 

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERAcOES  

15.1. Eventuais alteracOes contratuais regerse-ao pela disciplina do artigo 65 da Lei n" 8.666. de 

1993. 
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15.2. A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os 

acrescimos ou supressoes que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor inicial atualizado do contrato. 

15.2.1. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderao 	ceder 0 

limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

15.3. Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art, 57, §1°, da Lei 8.666/93, flea 

assegurado o reajuste do valor pactuado inicialmente pelo indice INECABG E. 

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS 

16.1. As penalidades cabiveis estao pormenorizadas no item 21 e seus subitens do edital. 

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - MEDIDAS ACAUTELADORAS  

17.1. Consoante o artigo 45 do Lei n° 9.784, de 1999, a Administracao PUblica podera 

motivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de 

prevenir a ocorrencia de dano de dificil ou impossivel reparacao. 

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO CONTRATUAL  

18.1. Os motivos para a rescisao do presente Contrato estao pormenorizados no item 22 do edital. 

18.2. Os casos da rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos, assegurado 

contraditorio e a ampla defesa. 

18.3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

18.4. Quando a rescisao ocorrer corn base nas alineas "in" a "q" do item 22.1, do edital, sem quo 

haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados quo 

hoover sofrido. tendo ainda direito a: 

 

a) devolucao da garantia, se hoover; 

b) pagamentos devidos pela execucao do Contrato ate a data do rescisao. 

18.5. A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execucao do g arant 

contratual, para ressarcimento do CONTRATANTE, e dos valores dos multas e indenizaciies a elo 

devidos, bem coma a retencao dos creditos decorrentes do Contrato, ate o limite dos nrejuize-' 

causados a CONTRATANTE, alem dos sanco'es previstas neste instrumento. 

19. CL-kUSULA DECLMA NONA - DOS CASOS OMISSOS  

19.1. Os casos omissos ou situacoes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao decididos 

pela CONTRATANTE, segundo as clisposicoes contidas na Lei n" 8.078, de 1990 - Cadigo di,  Defi'so 

do Consumidor, no Decreto n° 3.722, de 2001, na Lei Complemental. n" 123, de-2006, e rta Lei n" 

8.666, de 1993, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, quo fazem 

parte Integrtinte deste Contrato, independentemente de suits tronscricoos 

20. CLAUSULA VIGESIMA- DA PUBLICACAO 

 

 

Av Pedto Vinato Pangot de Souza, 1080- Centro - 85760-000 
Tune 46-3552-1321 - fax 46-3552 1122 

CAPANEMA - PR 



CAPANEMA, 30/06/201 4. 

LIND A IR MARIA DE LARA DE 
PREF MITA MUNICIPAL 

DIN 

Testemunhos: 

noel Felipe Cipriani 
084.726.089- 56 

AUGU TINHO ST 
SABI' ECOLOGICO TRANSPORTES 
DEL 0 LTDA 

NOME: Gils. 
CPF: 555.1,  

/(--------' 

i7u uber 
969-04 

Trefeitura gviuniciya( de 
Cayanema 	 1)1111180 

20.1. A publicacao resumida do instrumento de contrato no Dn-irto Oficial Do Municipiu sort  

providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de vinte dias 20 (N.inte) dias, contados do quinto dia 

dtil do mes seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta. 

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO  

21.1. As questoes decorrentes da utilizacao do presente Instrumento quo nao pudeA m ger  

dirimidas administrativamente, serAo processadas e julgadas na Justica Estadual, Comorca do 

Ca panema - PR. 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apos lido e achado conforme, as portes a 

seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para urn so efeito, no 

presenca de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

71 Fedi ) Vinato Pangot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone 46-3552-1321 — Fax 46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Prefeitura Municiyar de  
Cayanema 

EXTRAT0 DE CONTRATO No 133/2014 
Convite No 029/2014 

Data da Assinatura: 27/06/2014. 
Contratante: 	Municipio de Capanema-Pr, 
Contratada: 	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME. 
Objeto: AQUISICAO DE MATERIALS DE EXPEDIENTE PARA 650 NOS SECRETARIAS DA 
ADMINISTRACAO PUBLICA DE CAPANEMA - PR. 
Data !mad de vigencia 27/06/2014, data final de vigincia 26/06/2015, 
Valor total: R$ 9.450,80 (Nova Mil, Quatrocentos e Cingfienta Reais e Oitenta Centavos). 

Lindamir Maria de bra Denardin 
Prefeita Municipal 

Prefeitura Municipal de 
Capanema 

EXTRATO DE CONTRATO No 134/2014 
Convite No 029/2014 

Data da Assinatura: 27/06/2014. 
Contratante: 	Municipio de Capanema Pr. 
Contratada, 	CAPANEMA, LIVRARIA EPAPELARIA UM ME, 
Objeto: AQUISIcA0 DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS SECRETARIAS DA 
ADMINISTRACAO PUBLICA DE CAPANEMA - PR, 
Data Initial de vigencia 27/06/2014, data final de vigencia 26106/2015. 
Valor total: R$ 3.439,00 (Tres 111, Quatrocentos e Trinta e Rove Ream). 

Lindamir Maria de Lana Denardin 
Prefeita Municipal 

Prefeitura Munictpar de 
Cayanema 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 144/2014 
Preget, Presencial No 028/2014 

Data da Assinatura, 03/07/2014. 
Contratante: 	Municipio de Capanema-Pr, 
Contratada: 	CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA • ME. 
Obieto: REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CBUQ PARA USO DA SECRETARIA DE 
VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS DE CAPANEMA PR. 

Valor total: R$ 475100,01 (Quatrocentos a Setenta e Ciao Mil Rem), 

Lindamir Mara de Lana Denardin 
Prefeita Municipal 

03 
Prefeitura Municipal de Capanema—Estado do Parana 

Ay. Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana — Centro. 

AVISO DE LICITAcA0 — PREGAO PRESENCIAL 03712014 

MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, tuna pitblico qne realizara 

Process° Licitatdrio, nos terms a Inn: 

Modandade: Pregio Presencial n° 03212014 — PMC 

Tipo de Julganiento: Mellor preco per ITEM. 

Objeto: REGISTRO DE PREcOS PARA AQUISIcA0 DE GASOLINA 

COMIJM, NAO FORMULADA, PARA USO DAS SECRETARIAS DA 

ADMINISTRKAO PUBLICA DE CAPANEMA- PR. 

Abertura dos propostas: 09:00 horns do dia 17 de Julho de 2014 

Local: Prefeinua Municipal de Capanema, Av. Pangot de Souza, 1080 

Capanema — Parana — Centro. 

Demais informaciies poderao ser obtidos no endereco acima citado em hotirio 

normal de expediente. 

Capanema-Pr, 04 de Julho de 2014 

Gabriel Felipe Cipriani - Pregoeiro 

Prefeitura Nunictpalde 
Capanema 

EXTRATO DE CONTRATO 0°138/2014 
Convite No 028/2014 

Data da Assinatura: 0107/2014. 
Contratante: 	Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	CENTRO OESTE (MERU) E INSTALACAO DE MATEIRAIS LETRICOS 
LTDA. 
Objeto: AQUISICAO DE MATERIALS ELETRICOS PARA REPAROS NO PARQUE DE EXPOSICOES DE 
CAPANEMA - PR. 
Data Initial de vigencia 01/07/2014, data final de vigentia 30/07/2014 
Valor total: R$ 7.210,16 (Sete Mil, Duzentos e let Reais a Dezesseis Centavos). 

Lindamir Maria de bra Denardin 
Prefeita Municipal 

Pre feitura Nunicipal de 
Capanema 

EXTRATO DE CONTRATO No 141/2014 
Convite No 030/2014 

Data da Assinatura: 01/07/2014. 
Contratante: 	Moicipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., 
Objeto: AQUISICAO DE LEITE EM P4 E FORMULAS ESPECIAIS PAM DISTRIBUICAG A 
PACIENTES ATENDIDOS PEtA SECRETARIA DE SA0DE DE CAPANEMA -PR, 
Data Initial de *bola 01/01/2014, data final de vigencia 30/06/2015 
Valor total: R$ 4.223,20 (Quatro Mil, Duzentos e Vinte e Tres Reais e Ante Centavos). 

Lindamir Maria de Lara Denardin 
Prefeita Municipal 

?re eitura 	paCde  
Capanema 

EXTRATD DE CONTRATO No 139/2014 
Convite No 028/2014 

Data da Assinatura: 0907/2014. 
Contratante: 	Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	COMERCIAL ELETR1CA D Z LTDA. 
Objeto: AQUISICAO DE MATERIALS ELETRICOS PARA REPAROS NO PARQUE DE EXPOSICOES DE 
CAPANEMA- PR. 
Data Initial de vigencia 01107/2014, data final de vigencia 30/07/2014, 
Valor total: R$ 9.325,94 (Noe Mil, Trezentos e Vinte e Cinco Reais a Noventa e Quatro 
Centavos), 

Lindamir Maria de Cara Denardin 
Prefeita Municipal 

Prefeitura YunicipaC de 
Capanema 

EXTRATO DE CONTRATO No 140/2014 
Convite No 030/2014 

Data da Assinatura; 01/07/2014. 
Contratante: 	Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	COMERC1O DE GENEROS ALIMENTICIOS KRAEMER LTDA. 
Objeto: AQUISICAO DE LEITE EM POE FORMULAS ESPECIAIS ?ARA DISTRIBUICAO A 
PACIENTES ATENDIDOS PEI"; SECRETARIA DE SAUDE DE CAPANEMA PR. 
Data Initial de vigencia 01/07/2014, data final de vigencia 30/06/2015, 
Valor total: R$ 298,50 (Duzentos e Noventa e 0110 Rem e CingUenta Centavos). 

Lindamir Mena de Lana Denardin 
Prefeita Municipal 

Uftl 1 81 

          

   

Prefeitura Municipal de 
Cayanema 

    

EXTRATO DE CONTRATO No 115/2014 
Convite No 029/2014 

     

Data da Assinatura: 27/06/2014. 
Contratan:e: 	Municipio de Capanema-Pr, 
Contratada: 	LIVRARIA E PAPELARIA DREIER LTDA, 
Objeto: AQLIISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO RAS SECRETARIAS DA 
ADMINISTRACAO PUBLICA OE CAPANEMA - PR. 
Data Initial de vigencia 27/0612014, data final de vgencia 26/06/2015. 
Valor total: R$ 8,405,00 (Oito Mil, Quatrocentos a Cinco Reais). 

   

Lindamir Maria de Lana Denardin 
Prefeita Municipal 

     

   

Prefeitura Nuniciyarde 
Cayanema 

    

EXTRATO DE CONTRATO No 136/2314 
Convite No 029/2014 

     

Data da Assinatura: 27/06/2014, 
Contratante: 	Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	LIVRARIA E PAPELARIA KOPPER LTDA - ME, 
Objeto: AQUISICAO DE MATER!AIS DE EXPEDIENTE PARA USO IIAS SECRETARIAS DA 
ADMINISTRAcA0 PUBLICA DE CAPANEMA - PR. 
Data Inicial de vigencia 27/06/2014, data final de vig8ncia 26/06/2015, 
Valor total: R$ 29,469,40 (Onte a Nova Mil, Quatrocentos e Sessenta e Nave Reais e Quarenta 
Centavos). 

   

Lind rain Mana de Lara Denardin 
Prefeita Municipal 

     

   

Prefeitura Iluniciyal de 
Capanema 

    

       

       

       

EXTRATO DE CONTRATO 0E5/2014 
Tomada de precos No 010/2014 

     

Data da Assinatura: 11/060014. 
Contratante: 	Municipio de Capanema-Pr, 
Contratada: 	ESQUADRIAS DE FERRO IVALLIZA LTDA. 
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIAUZADA PARA CONSTRKAO DE 01 BARRACAO 
INDUSTRIAL TIPO MICUBADORA EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADO E COBERTO EM 
TELHAS DE FIBROCIMENTO, IMPERMEABILIZACOES, FECHAMEMTO EM ALVENARIA E BLOCOS DE 
CONCRETO, ESQUADRIAS EM MADEIRA, Ac0 E VIDRO LISO COMUM, INSTALACOES ELETRICAS, 
HIDRO SANITARIAS E DE PREVENSA0 DE INCENDIOS, REVEST1MENTOS E PINTURAS 
CONFORME PROIETO E ESPECIFICACOES, LOCALIZADO NO BAIRRO PARQUE INDUSTRIAL DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, TOTALIZANDO USA AREA DE 450,15 Mi, EM ATENDIMENTO AO 
CONVENIO 19.23.2013,070 • SEDU/PAM 
Data Inical de vigencia 11/06/2014, data final de vigencia 101060015. 
Valor total: R$ 248.785,18 (Duzentos a Quarenta a Oito Md, Setecentos e Oitenta a Seis Reels e 
Dezolto Centavos). 

   

Lindamir Maria de Lara Denardin 
Prefeita Munidpal 

     

Prefeitura Nuniciyar de  
Capanema 

    

EXTRAT.O.DE.CONTRATO,N0  A7/2014 
Convite ND 027/2014 

     

Data da Assinatura: 30/06/2014. 
Contratante: 	Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	SA810 ECOLOGIC° TMNSPORTES DE 1100 LTDA. 
Nato: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECOALIZADA PAM EXECUCAO DE SERVOS CE 
COLETA, TRANSPORTE E DESTINAc40 FINAL EM ATERRO PROPRIO DA LICITANTE, DC6 
RESIDUOS DE LIXO CLASSE 1 E II PRODUZIDOS NO MLNICIPIO DE CAPANEMA PR, GROUND 
DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE. 
Data Initial de vigencia 30/06/2014, data final de vigencia 29/06/2015. 
Valor total: R$ 77.880,00 (Setenta a Sete Mil, Onocentos a Oltenta Reais), 

 

 

 

Linda= Maria de Lana Denardin 
Prefeita Municipal 
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Oficio 68/2021/GAECO Guarapuava, datado digitalmente. 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

Serve-se do presente para reiterar Os Ofícios n" 41/2021/G .\ECO 

e 63/2021/GAECO, cm anexo, o qual não apontaram resposta no prazo 

fixado, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento. 

Informa-se que o documento deverá ser encaminhado ao endereço: 

Rua Senador Pinheiro Machado, 2583 — CEP 85.010-100 - Guarapuava/ 

PR 

.Atenciosamente, PEDRO HENRIQUE Assinado de forma digital 
por PEDRO HENRIQUE 

BRAZAO BRAZAO 

PAPAIZ:10155832 PAPAIZ:10155832700 
Dados: 2021.05.31 

700 09:16:10-0300 

Pedro Henrique Brazdo Papaiz 
Promotor de Justiça 

Coordenador do GAECO/Guarapuava 

.; 

A Sua Excelência o Senhor  Americo Belle  
Prefeito do Município de Capanema/PR 
adrrviicapanema.pr.gov.br  

1:(41 Senador Pinhein, Nlachadc n." 2583. ( :cn (:l. )  85.010-101I - ( ;uarapuavall'1: 

kJe tne ( 042)  3623-0276 F-mail: rr 
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Oficio n" 63/2021/GAECO Guarapuava, datado digitalmente. 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

Serve-se do presente para requisitar-lhe, em complemento ao Oficio 

n" 41 /2021/GALCO (em anexo), que, no prazo  dc  10 (dez) dias, encaminhe o 

documento original do orçamento da Empresa Limpeza e Conservação 

PEMA apresentado no Pregão n" 94/2017 (cópia em anexo), por meio dos 

correios, devendo, para tanto, retira-lo dos autos do respectivo procedimento 

substituir o documento original por cópia e certidão  dc  extração e 

encaminhamento ao Ministério Público — G . 1.1CO Guarapuava. 

Informa-se que o documento deverá ser encaminhado ao endereço: 

Rua Senador Pinheiro Machado, 2583 — CEP 85.010-100 

Guarapuava/PR 

\tenciosamente, 

Pedro Henrique Brazão Papaiz 
Promotor de Justiça 

Coordenador do GAECO/Guarapuava 

A Sua Excelência o Senhor  Americo Belle  
Prefeito do Município de Capanema/PR  
ad  m(c- capanema.pr.gov.br  

Run Scnador  Pinheiro  Machado r." 2583, Ccurro. .11 )  85.010-100 - ;tut-arm:Iva.' PR  

Telefone  (042) 3623-0276 E-mail: gac;•(::.gu;lraptlava.q.mppr . mp.1)r 
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Oficio n° 41/2021/GAECO Guarapuava, datado digitalmente. 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

Serve-se do presente para requisitar-lhe que, no prazo de 10 (dez) 

• dias, encaminhe os documentos originais dos orçamentos da Empresa 

Limpeza e Conservação PEMA apresentados na Tomada de Preços n" 

04/2013 e Carta Convite n" 27/2014 (cópias em anexo), por meio dos 

correios, devendo, para tanto, retirá-los dos autos dos respectivos 

procedimentos e substituir os documentos originais por cópias e certidão de 

extração e encaminhamento ao .Nlinistério Público — G AI (2() Guarapuava. 

Informa-se que o documento deverá ser encaminhado ao endereço: 

Rua Senador Pinheiro Machado, 2583 — CEP 85.010-100 

Guarapuava/PR 

Atenciosamente, • 
Pedro Henrique Brazão Papaiz 

Promotor de Justiça 
Coordenador do GAECO/Guarapuava 

A Sua Excelência o Senhor  Americo Belle  
Prefeito do Município de Caapnema/PR 
admr#,,capanema.pr.gov.br  

Rua Scnador Pinhciro Machado n." 2583. 1:c11rro. <:1•11) 85.010-100 - C;unrapuava/PR 

Telefone (042) 3623-0276  E-mail:  Lzai.:(..o.1;u:Ir:iptiavic,r1mppr mr.br  



00018 -4'  

Município de Capanema - PR 
Procuradoria Jurídica 

PARECER JURÍDICO N° 148/2021  

INTERESSADO: Setor de Licitações. 

ASSUNTO: Solicitação do Ministério Público do Paraná, GAECO - Grupo 
de Atuação de Combate ao Crime Organizado Núcleo Regional 
de Guarapuava, pela obtenção de documentos originais 
constantes no Pregão 94/2017, Tomada de Preços n° 04/2013 
e Carta Convite 27/2014. 

EMENTA: SOLICITAÇÃO DE EXTRAÇÃO E 
ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS ORIGINAIS AO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ. PARECER 
FAVORÁVEL. 

1. CONSULTA: 

Trata-se de Oficio n° 68/2021/GAECO, que reitera os ofícios n° 
41 e 63/2021/ GAECO pelo requerimento do Ministério Público do Paraná, 
GAECO - Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado Núcleo Regional 
de Guarapuava, para obter documentos originais constantes no Pregão 
94/2017, Tomada de Preços n° 04/2013 e Carta Convite 27/2014. 

É o relatório. 

2. PARECER 

Não é praxe o desentranhamento de documentos originais 
constantes nos processos licitatórios de qualquer natureza, entretanto, r se 
tratar do requerente, o Ministério Público, verifica-se a conotação investia iva 
que possa envolver alguma irregularidade, a qual não deve ser impedid Ou 

obstaculizada, sob nenhum pretexto. 

Entende-se que umas das principais funções do Ministério Público 
é a manutenção da ordem jurídica no estado e a fiscalização do poder público 
em várias esferas. Sua atuação por meio do GAECO, serve-se em especial para 
identificar, investigar e reprimir as atividades de organizações criminosa 

Au. Pedro Vinato Pangot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - ramal 202 - Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 

Página 



Romanti Ezer Barbosa 
Procurador M icipal 

OAB/PR 5..75 

Diogo Rafae 
Assessor 
OAB/P  

000188  

Município de Capanema - PR 
Procuradoria Jurídica 

Com intuito de colaborar com os procedimentos adotados pelo 
órgão, a Procuradoria e Assessoria Jurídica do Município não se opõe, em 
caráter excepcional, autorizar o setor de Licitação deste ente público, extrair 
os documentos originais solicitados pelo  MP  dos autos em comento. 

Orienta-se, contudo, que o presente parecer seja anexado em cada 
uns dos processos, afim de justificar a extração das peças originais solicitadas. 

Ao final, recomenda-se os originais sejam substituídos por cópia 
fidedigna com a certificação da substituição em cada um dos processos 
licitatórios alterados.  

Tao  logo, as necessidades do Ministério Público sejam satisfeitas 
com a análise dos documentos originais, esta Procuradoria irá solicitar a 
devolução das peças originais para reinseri-las nos respectivos processos. 

3. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, este corpo jurídico municipal se manifesta e 
recomenda ao Prefeito Municipal a autorizar a extração dos documentos 
originais solicitados pelo GAECO de acordo com a fundamentação e orientação 
retro. 

Capanema/ PR, 09 de junho 2021. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080- Centro - 85760-000 Página 2 de 3 
Fone:46-3552-1321 - ramal 202 - Fax:46-3552-1122 

CAPA1VEM.A - PR 



Américo Be116 
Prefeito Municipal 

i 
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Município de Capanema - PR 
Procuradoria Jurídica 

Decisão Administrativa 

(>4 Acato o parecer administrativo n°148/2021, por seus próprios 
fundamentos; 

( ) Deixo de acatar o parecer administrativo n° 148/2020, pelos 
fundamentos próprios que seguem anexos. 

Capanema/PR, 09 de junho de 2021. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080- Centro - 85760-000 Página 3 de 3 
Fone:46-3552-1321 - ramal 202 - Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 
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Município de Capanema - PR 

CERTIFICO 

Com relação a Carta Convite n° 27/2014, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E 
DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO PRÓPRIO DA LICITANTE, DOS RESÍDUOS DE LIXO 
CLASSE I E II PRODUZIDOS NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, ORIUNDOS DA 
CAMPANHA CONTRA A DENGUE. Certifico que entreguei a Página 02 via original para o 
Sr. Diogo Parabocz, Procurador Jurídico, para que o mesmo encaminhasse para 
Ministério Público conforme autorização feita pelo Prefeito Municipal e anexada e esse 
processo. 

Capanema, 10 de junho de 2021 

oselia Kriger  Becker  Pagani 
Chefe do Setor de Licitações 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 



Municipio de°  ° ° 19 1  
Capanema - PR  

Americo Bell  
Prefeito  Municipal 

Oficio n°. 192/2021 Capanema, 09 de junho de 2021. 

Ilustríssimo Senhor Doutor 
Pedro Henrique Braz5o Papaiz 
Promotor de Justiça 
Coordenador do GAECO/Guarapuava 

Com os nossos cumprimentos acusamos o recebimento dos oficios 68, 
63 e 41/2021/GAECO, aos quais apresentamos as seguintes manifestações. 

Em resposta a sua solicitação de envio de documentos originais dos 
processos licitatórios, Pregão 94/2017, Tomada de Preços 04/2013 e Carta Convite 
n° 27/2014, determinei o desentramento das folhas solicitadas, as quais encaminho 
anexo a este oficio. 

Solicito que, tão logo seja satisfeita sua necessidade de analisar 
fisicamente os referidos documentos, sejam os mesmos, devolvidos a este 
municipio para que sejam reinseridos nos seus respectivos processos. 

Seguem anexos, 03 (três) laudas. 

Sendo o que se tinha para o momento, apresento• manifestação de 
apreço e consideração.  

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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MINISTÉRIO PÚBLICO 
i44401 do Estado do Paraná 

GAECO - Grupo de Atuavito Especial de Combate ao Crime Organizado 
Núcleo Regional de Guarapuava 

Oficio n° 154/2021/GAECO Guarapuava, datado digitalmente. 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

Serve-se do presente para restituir os documentos originais dos 

orçamentos da Empresa Limpeza e Conservação PEMA apresentados na 

Tomada de prego n° 04/2013, Carta Convite n° 27/2014 e Pregão n° 

94/2017 e encaminhado a este Núcleo Regional através do Oficio n° 

192/2021, em anexo. 

Atenciosamente, 

PedioHe riqu Brazão Papaiz 
Promoto de Justiça 

Coordenador do AECO/Guarapuava 

A Sua Excelência o Senhor  Americo Belle  
Prefeito do Município de Capanema/PR 

Rua Senador Pinheiro Machado n.° 2583, Centro. CEP 85.010-100 - Guarapuava/PR 
Telefone (042) 3623-0276  E-mail:  gaeco.euarapuava@mppr.mp,br  

1 de 1 


	1.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50

	2.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50

	3.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50

	4.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31

	5.pdf
	Page 1
	Page 2




