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ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURÁ DOS ENVELOPES

CHAMADA PÚBLICA N9 02/2O2O

O Aviso de Licitâção foi divulgado nos seguintes iornais:

:.fornal O Comércio -8d.4269, em 19 de outubro 2020;
r Diário dos Municípios do Paraná - ANO IX I N.e 2120, em 20 de outubro de2O20;

- Diário Indústria & Comércio, em 10 de julho de 2020;
r.§lte da Prefeitura, www.uniaodavitoria.pr.gov.br. link: LICITAÇÃO;

O Extrato do Resultado de lulgamento da Impugnação e Nova Data de Abertura
foram divulgadod nos seguintes jornais:

r Jornal O Comércio - 8d.4405, em 12 de maio de 202\;
r Diário dos Municípios do Paraná - ANO X lN.a 2267, em 12 de maio de 2021;

r Diário Indústria & Comércio - ANO XLIV - Edição n.0 10787, em 12 de maio de 2OZ7;

rr- Siúe da Prefeitura, ona ov.b link: LICITAÇÃO;

Às 14:00 horas, do dia 09 (novel de junho de dois mil e vinte e um, na Sala de

Licitações, localizada no Paço Municipal do Município de União da Vitória/PR, Rua Dr.

Cruz Machado, n.a 205, 4q andar, Bairro Centro, com a presença dos membros da
Comissão Permanente de Licitação, Maria Celeste de Assunção Mance (PresidenteJ,

Paulo Marcelo Scheid (MembroJ e Wilmar Alexandre Domingos Bieberbach (MembroJ,

teve início a sessão para recebimento, abertura e iulgamento da documentação dos
interessados em participar do presente Chamamento Púbtico.
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Data e Hora de Abertura da Sessão
09 /06/2027 às 14h00min

Data e Hora de Encerramento da Sessão

09 /06/202't às l5hl0min
Obieto: Contratação de organização (ões) cooperativas e/ou associações de catadores de

materiais recicláveis e reutilizáveis para a execução de serviços de coleta seletiva e
transporte de resíduos sólidos urbanos potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis secos,

de características domiciliares ou equiparadas; devidamente separados, acondicionados e

dispostos pelos munícipes para a coleta.

Comissão de Licitação;
Maria Celeste de Assunção Mance (Presidentel - Decreto n.q 53 /2027
Paula Marcelo Scheid (Membro) - Decreto n.e 53 /2027
Wilmar Alexandre Domingos Bieberbach (Membro] - Decreto n.e 53 /2021
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Inicialmente. verificou-se o protocolo dos seguintes interessados:
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COOPERATIVA/ASSOCIAçÃO/CNPJ REPRESENTANTE

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES ECOLOGICOS

CNPI N.a §.867.389 / 0007-32
Protocolo n.q 0036.0090648 - 08/06/2021às 16h21min

Anderson Douglas Moleri
CPF n.e 899.250.929-49

ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES E COLETORES DE

RECICLÁVEIS DO VALE DO IGUAÇU - ARCREVI

cN PJ N.a 03.402.982 / 0007 -36

Protocolo n.a 0036.0090658 - 09 /06/2021. às 13h25min

.f oão Maria da Rosa

CPF n.a 862.175.449-87

Aberta a sessão, a Senhora Presidente da Comissão Permanente de Licitação informou
o encerramento do recebimento dos envelopes, dando início aos procedimentos para:

(iJ Credenciamento dos representantes das empresas/cooperativas e (iiJ Abertura dos

Envelopes n.q 1 (Documentação de HabilitaçãoJ.

Em seguida, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Sr.a. Maria Celeste de

Assunção Mance, com vistas a garantir a ordem, transparência, fluidez e organização

dos trabalhos a serem realizados na SESSÃO PÚBLICA, informou o quanto segue:

"A Sessão Públíca seguirá conforme as regras do edital, a seguir resumidas.

Sem seguída, após exame da documentaçdo, cado representante presente poderá

regístrar suos considerações em ata;

Devido à necessidade de uma análise técnica da documentação de habilitação por porte

da Secretario Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, a sessdo será suspenso paro
posterior emissão do Edital de Hobilitação.

A documentação de habilitação de todas as participantes e a ata da sessão serão

disponibilizados no Portal da Prefeitura paro transparência dos atos."

Ato continuo, a Senhora Presidente leu em voz alta o nome das empresas/cooperativas
que protocolaram os envelopes conferindo os horários e data dos protocolos. Em

seguida foram examinados os envelopes (lacresJ, sendo os mesmos rubricados pela

CPL e pelos representantes presentes que assim o desejaram.
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Primeiramente serão declarados os credenciados. Em seguida, abertos os Envelopes n.p 7

(D ocumenta ção de Ha b ilitaçã o).

Abertos os envelopes n.e 7, toda documentação será verijicada e rubricada pela Comissão

Permanente de Licitação e pelos representontes presentes;
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Posto isso, passou-se a

HABILITAÇÀO), sendo os

representantes presentes.

abertura dos Envelopes

documentos rubricados e

Nq O1 (DOCUMENTAÇÃO DE

analisados pela CPL e prelos

Concluída a conferência inicial da Documentação de Habilitação, a Comissão
Permanente de Licitação registra alguns apontamentos, os quais seguem baixo:

Quanto a COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES ECOLÓGICOS foram constatados,

inicialmente, os seguintes apontamentos:

O Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros Militar - CLCB (ltem 5.1.9) está

com vencido com a validade de 11 de fevereiro de 2027;

QUANTO A ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES E COLETORES DE RECICLÁVEIS DO VALE DO

IGUAçU - ARCREVI foram constatados, inicialmente, os seguintes apontamentos:

No lugar da documentação exigida no Item 5.1.7 do Edital, Licença Sanitária, foi

apresentada uma Declaração emitida pelo órgão, informando que o processo encontra-se

em tramitação;

Todas as Declarações foram assinadas pela Senhora Ana Paula Alves, no entanto não foi

apresentada documentação (Ata/Estatuto/Contrato SocialJ que comprovem os poderes da

mesma para tal.

Em seguida, foi deixada livre a palavra aos representantes presentes, os quais

informaram não ter nada a registrar em em ata.

Em seguida, dada a necessidade de uma análise detalhada e técnica por parte da

Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, a Comissão Permanente de

Licitação suspendeu a sessão, informando que quando da conclusão da análise da

Documentação, será emitido um "Edital de Habilitação", o qual será oportunamente
divulgado através do Portal da Prefeitura Municipal de União da Vitória,
www.uniaodavitoria.pr.gov.br (Licitações ------- Chamamento Público) e, fixado em

quadro próprio existente nas dependências da Prefeitura Municipal de União da

Vitória.
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No lugar da documentação exigida no Item 5.1.7 do Edital, Licença Sanitária, foi
apresentada uma Declaração emitida pelo órgão, no entanto datado de 25 de setembro de

2020;

A declaração exigida do item 5.1.12 fRelação de Equipamentos, Máquinas e Veículos) foi

apresentada incompleta;
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 15h10min, da qual se lavrou a

presente ata que Iida e aprovada, conforme segue assinada e rubricada pelos membros
da Comissão Permanente de Licitação.

M CEL E N O MANCE
PRESIDENT SSÃo

PAULO CELO S ID
MEMBRO

WILMAR ALEXANDRE DOMINGOS BIEBERBACH
MEMBRO

COOPERAT TRABALHO DOS AGENTES ECOLOGICOS

(.- 2.^ 4--á*
IOÃO MARIA DA ROSA

ASSOCIAÇÃO DOS RECICL. E COL. DE RECICLÁVEIS DO VALE DO IGUAÇU - ARCREVI
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