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QUARTA ALTERAÇÃO ESTATUTARIA {9OÉ ulrl

elCNPJ: 03.402.98 2t0001-36 g' Fl-s

CAPÍTULO II

OOS OBJETIVOS

Art.ío - A Associa;ão Dos Recicradores e coretores de Recicráveis do vare dolguaçu tambem designada peta sigta, ARCREVI, fundada em 1S dê maio Oe lggS em-üniããda vrtóna, Estado do Paraná. com seu prrmeiro Estatuto Reoistrado sob n. í23q d^ ti\ú^ ^ )darado de 08 de jurho de 1999, e última ArteÍaçáo Estatutária-reqrstraoa .ou ,;ize.i rr".""^Tã
em 27 de novembro de 2018. de personalidade jurídico privadã, ,a tormã ;" ;ôoi'i-;;código civir, e sem fins rucrativos, poríticos, partidários ou rerigiosos, sem distnção de'coiÀraça. sem remuneraçâo de qualqueÍ cargo ou Íunção.

parágtaÍo único. A personaridade juridica da Associaçáo é distinta da de seusdrretores e associados, que não sáo soridários, nem subsidiariám"nt" r*pãnrar* üã.obrrgaçôes contraÍdas pelas mesmas.

Art.2o- A Associaçáo terá sua sede e foro na comarca de união da vitória, Estado do paraná,
situada a Estrada André Balardini, n" 186, no Bairro Cristo Rei, CEp: g4605_424.

Art.3' - A Associação.rerá sua área de atuaçáo em todo o território nacionar,
i'espertadas_ as rideranças já existentes, com prazo de durcçâo inoeterminaoo ã reg";;;;H;
Legrslaçào Nacional. pelo presente Estatuto e Regimento lnierno.

PaÍágraÍo único: A AssociaÇáo será representada ativa e passivamente, por suadiretoria e/ou pessoa com poderes para tanto. na esfera judicial e administrativa.

l ll)l;, Lr :,

Art,4o - A Associaçáo dos Recicradores e coretores de Recicráveis do vare dolguaçu - ARCREVI, terá finalidade associativa, jurídicas, ambientais, culturais e teciiàl
crentificas, com âmbito regionar, sendo, coreta de Res/duos Náo-perigososi,, iiri"i"riã-"
Disposição de Residuos Nâo-perigosos, llsinas de Compostagem.

'10 De acordo com os interesses excrusivos da'ARCÀEV| poderão ser instaÍados
núcleos em numero indeterminado nos mun jcípios e distritos da regiáo.

2o paq realizaçâo de seus objetivos a ARCREVI.
r - Fará a coreta e encaminhará para o beneficiamento dos materiais recicÍáveis ereutihzáveis e dará cofl.eta destinaçáo para os Íesíduos oriundos do processo o" ôõrelã ãclassificaÇâo,
ll _ promoverá campanhas educativas e de conscientizaçáo alertando asautoridades, entidades e púbrico.em geÍar pa', a importância do equiríbrio ;"1ógÊ; ;;;É.trrde âmbito municipar a federar; da necessidade de utirização sábia dos ,""rrroi úiri"].] àãimportância de sê criar reservas ecorógicas; da necessáría manutenÇáo o" nor.o l"ilràniãpaisagístico, histórico e culturat. .parê tanto a ARCREVI podeú fazeÍ'parcerir, ;;;;i;;;;;;

afins, sempíe resguardando os objetivos e interesses dos associados.
ü - Estaberecerá formas. de cooperaçáo com pessoas e/ou entidades que rutampela preservaÇão do patrimônio histórico, arqueológico e paleontotogico e reatizam ástuooltecnrcos-crentificos visando a conservaçâo dos recursos náo renováveiÀ;
rv - Estimurará âs comunidades da regiáo ou outras tocaridaoes que soricrtarem

apglg p."r? a prátioa dâ recicragem, contribuindo na adaptaçâo dos projetos oáãcoiáô 
"orurealidade local,

v - congregará pessoas fisicas e juridicas sem reskiçÕes regais que aspirem aobem estar e sobrevivência da humanidade, a preservaÇão do ambiente Ãaturar e 
".iroàt"-àtcdas as formas de depredaçao que afetam o equilíbrio eôotóoico;

Vl - Elaborar pro,,etos, desenvolver programas ã açôes ambientais, reivindicar epíomover atividades junto aos ôrgáos competentes pára o crescimento econômico sustenlavet;-
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DA CONST|TU|çÂo, seoe e rono
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v[ - apoiar as iniciativas púbricas ou pÍÍvadas, que visem e merhorra da quaridade
de vida do cidadão e ou o meio em que vive,

Vlll - Prestar serviços de coleta, seleção, triagem, enÍardamênto e expediÇáo dosmaterrars recicláveis, reaprovêitáveis ou reutllizáveis contiãos nos resiouos sotioos' uroãnãJã
munrcípio;

píomover ações ou campanhas que objetivem a
, bem como a educaçáo amb,ental, a inclusáo djgital e

!r
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lX - Fomentar, apoiar e
recuperação, proteçáo do meio ambiente
a defesa do consumidor.

CAPÍTULO IV

DOS OIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIAOOS

Art. 8o - Sâo direitos dos associados;
I - Participar das Assembleias Gerais;
ll - Exercer o direito de votar e ser votado, desde que em dia com seus deveres de

associados, estando em conformidade com o Estatuto e o Regimento lnterno da Asso;ia;ã;l
r| - Fazer uso dê todo-s os serviços prestados péra Associagão, participai oãilas

atividades, frequentar suas dependências, requerer informaçôes sobre quaisquer 
"rrurtói,----

LS

. X - Realizar parcerias, firmar convênios com empresas da admintstraçâo públicaou provada, promover e particrpar de seminários, encontros e conÍerências. 
";;;;;;;;ativldade vo,tada para o meio ambiente ou para a defesa do consumidor.

Xl - Promover a defesa do meio ambiente em todos os níveis e ingressar com
aÇoes judiciais sempre que necessário, na defesa dos interesses e objetivos o" ái.ã.i.i"q 

"defender-se nas contrárias.
xI - criar a poltÍca de consumo ê promover a defesa e os interesses doconsumidor.

Art' 50 - PaÍa a execução de seus objetivos, a Assocragáo rearizará convênios eparcerias com pessoas físicas ou jurídicas, entidades púbricas ou privadas, nacionaii-ou
estrangeiras que visem promover a obtençáo de meros e iecursos para a consecuçáo de seusobjetivos

CAPíTULO III

oos MEMBROS DA ASSOCTAçÃO

Art. 60 - O euadro Social será formado por pessoas Íísicas e .jurídicas sem
restriçÕes legais, de acordo as categorias e condiÇóes estabelecidas nuat" ástatrto u no
rêgimento interno da ARCREVI.

' 10 nenhum meÍnbro integrante da direção administrativa, conserheiros,
associados, benfeitores, rêceberá remuneração ou quaisquér outras vantagens peto eréiciãio
de caÍgo ou função.

. 20 admissâo como associado Íica suieita a aprcvaçâo pelos membros da
diretoria, devendo atingir quórum minimo da maioria dos votos da Diretórja.

Art. 7. - São Admitidas as seguintes categorias de associados:

r- Fundadores: são consideÍados associados fundadores os que tiverem assinado aAta de Constituiçáo da Associaçáo.
ll - Efetivos: todos os que a associaçâo agÍegar, por terem interesses convergentes

com os objetivos da associação.
fl - Honorários: todo aquere que em razâo do cargo ou função, preferenciarmente

de notório saber na área ambientar, seja convidado e aprovadã pera máioria dos,".0iõ. oã
diretoria. os associados honorários estáo isentos ao pagamênto das contribuigôes ,rióãriiuo

lV - Beneméritos; sâo associados beneméiitos aqueles que preitarem .*6;;
relêvância à ARCREVI reconhecidos pela Assembleia Geral que confere o tjtulo.
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lV - Solicitar esclarecimentos aos djrjgentes quando os atos e resoliçÕes
Diretoria lhes pareÇa desviar das djsposiçôes estatutárias.

CAPÍTULO V

OA ESTRUTURA ORGÂNICA

Seção I

Da Organização Administrativa

0
CI\

Art. í 30 - Para o funcionamento de suas atividades e para atingir seus ob.ietivos a
ARCREVI tem a seguinte organizaçâo

\'I
I - Assembleia Geral,
ll- Diretoria:

3r s{dd

Crv T

Art.9' - Sáo deveres dos associados:
I - Prestigiar a AssocraÇáo respeitando as disposiçóes estatutárias e regimentaÍs,

cooperando, para seu engrandecimento financiamento, material e soctal,
ll - Acâtaí as determinaçÕes da DíretoÍia da Associaçáo,
lll - Pagar regurarmente a contribuição associativa instituÍda pera Assembreia

Geral sob pena de suspençáo e desligamento;
iV - ColaboÍar nas atividades da Associaçáo, apresentaÍ planos e sugestões que

lhes pareÇam úteis:
V - Participar das Assembleias sempre que convocado;
vl - Aceitar e desempenhar com dignidadê e sem interesse pessoar ou poritico, o

cargo para o qual foi eleito;
VII - Observar os píeceitos da ética moral e profissional;

_ vlll - cumprrr e Íazer cumprir o presente Estatuto e as decisÕes da Assembreia
Geral

lx - Exercer o cargo para quar foi ereito ou nomeado sarvo motivo de força maior
plenamente justificável;

X - Comparecer as Assembleias Gerais regularmentei
xl - A convocar assembreias dos órgáos deriberativos por mot,vo de rerevante

interesse da associaçâo ou dos associados, desde que requerida por 1ls dos associados;
xl - comunicar com antecedência mÍnima de setenta e duas horas as ausências

que inteÍfiíam no andamento dos trabalhosi
Xll - Comunicar a diretoria o seu afastamento;
PARÁGRAFO úNtcO: Os associados desligar-se-âo da entidade através de

comunicação poÍ escrito a diretoria, com antecedência de 30 (trinta) dias, no mÍnimo. desdê
que quitadas suas obrigaçÕes e débitos juntos a Entidade;

Art. í0o - Pela inobservância de qualquer dos deveres e obrigaçÕes consignadas
neste. Estatuto poderáo ser aplicadas, aos associados, por decisão da Aésémbléia Gãral, as
penalidades previstas no Regimento lnterno;

Art. 110 - Só se admitirá a êxclusáo do associado quando houver justa causa;

Àrt, 12" - Considerar-se justa causa para exclusâo do associado:
| - Por dêterminaçâo da maiorla absoluta dos presentes em Assembleia Geral

especialmente convocada para este fim, por motivos graves, devidamente fundamentados;
ll - Pelo descumprimento de qualquer disposiçâo do Estatuto e/ou do Regtmento

lnterno, por prática de ato contrárlo aos objetivos da Associaçáo;
lll- A falta da contribuiçáo assocjativa por (3) três vezes consecutivas.o 10 Em qualquer caso será instaurado procedimento que assegure o dtreito de

ampla defesa do associado.

' 2' o pedido poÍ escrito de desrigamento da Associaçáo nâo será considerado justa
causa:

. 3' O regimento interno também poderá dispor de casos de exclusão dos
associados;
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lll - Conselho Fiscat; rL§ o!
Seção ll

Oa Assembleia cerel

Art 14o - A Assembteia Geral, órgáo supremo da ARCREVI, é constituída pela
totalidade de seus associados que estão em preno gozo de seus direitos e deveres;

Art. 15" - A Assembreia Gerar se reunirá ordinariamente duas vezes por ano e
extraordtnaflamente sempre que Se fizer neceSSáflo

PAR.AGRAFo uNlco: para decidir e encaminhar aÇÕes de rotina seráo feitas reuniôes
semanais, em coníormidade com o previsto no Regimênto lnterno da ARCREVI,

Art. 160 - Compete a Assembteia Geral:
I - Aprovar as alteraçÕes do estatuto da ARCREVI;
ll - Eleger o Conselho Fiscal,

. lll - Derrberar sobÍe propostas e recursos do conserho Fiscar e da Diretoíia, envorvendo
os interessados da ARCREVIj

lv - Decidir sobre os casos omissos neste estatuto ou no Regimento, ouvindopreviamente, o Conselho Superior;
V - Aprovar o Regimento da ARCREVI e/ou suas alteraçÕesi
vr - Apreciar o Reratório anuêr da DiretoÍia, sua prestaÇão de contas de baranço anual,

manifestando-se sobre o parecêr do Conselho Fiscal;

Sessão lll
Da 0iretoria e Administração

Art. 17o - A diretoria é o órgáo executivo da AdministraÇáo da ARCREVT pondo em
açáo as decisÕes da Assembleia Geral, bem como as medidas administrativas oe suà
competência,

Art. 18' - A dirêtoria e constituida por 04 (quako) membros, ereitos por 03 (três) anos,
na Íorma Íegimental e em Assembleias Gerais, assim denominadas: presidente, secretariã,
Tesoureiro e Adm jnistrador;

PARAGRAFo ÚNrco: n convocaçêo e o funcionamento da Diretoíia serão previstos
no Regimento lnterno da ARCREVT:

Art. 'l90 - Compete a Diretorjal
I - Por seu Presidente;
a) Cumprir e fazer cumprir os estatutos e o Regimento lntêrno da ARCREVI;b) Representar a Associação em qualquer oportunidade;
c) Convocar e presidir as reuniôes da Diretoria e do Conselho Superior;d) Apresentar até o dia 31 de dezembro de cada ano, os relatórios das atividades

da ARCREVI, bem como a pÍestação de contas, balanço do ano sociar, que coincidira ióm-ó
ano civil para exame e pareceÍ do Conselho Fiscal;

e) Assinarjunto com o Secretário, correspondência da Associação;Í) Assinar junto com o tesoureiro os cheques, livros dê caixa, balancetes e
balanços do movrmento contábil;

!)- _!xl1c919ut1.1.atribuiçÕes que the forem destgnadas pela Assembteia cerat;
PARAGRAFo uNrco: o presidente será substituÍdo em seus impedimentos pero

secretério.
ll - Por seu Secretário:

b)
c)
d)
PA

Tesourerro;

Zelar e manter a ordem da documentação da associaçáo, referente a secretarja
Manter Atualizado o registro do patrimônjo da ARCREVI;
Assinaí com o presjdente as correspondências da ARCREVI;
Lavras as atas de reuniôes da diretoria e da Assembleia Gerali

RAGRAFO ÚtttCO: O secretário será substituído em seus impedimentos pelo

0
S'

bà
lll - Por seu Tesouíeiro
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a) ZelaÍ e manter a ordem a documentaçâo na ARCREVI reÍerente a tesourariai
b) Manter atualizado o registro de Íundos da ARCREVI;

.ê'

Seção Vl
Do Conselho Fiscal

Art. 20o - O Conselho Fiscal é o órgáo deliberativo do movimento contábil da ARCREVI:

Att. 21" - O Conselho Fiscat será constituÍdo por 03(três) associados e respectivos
suplentes, eleitos na forma regimental, pelo prazo de 03(três) anos, coincidindo seu mandato
com o da Diretoria.

AÍt. 22o - Compete ao Conselho Fiscal;
l- Examinar e aprovar a prestação de contas e balanço que acompanha o relatório

anual da DiÍetoria, emitindo parecer para ser submetido a Assembleiâ Geral,
ll - Apreciar e aprovar os balancetes mensais da Tesouraria e respectiva

documentação;
lll - opinar em matéÍia contábil quando solicitado pela Diretoria ou pela Assembleia

Geral

Capitulo Ví
DAS ELEtçOES

Àrt.23" - As eleiçôes seráo feitas a cada 03 (tÍês) anos, podendo concorrer todos os
associados, sendo voto direto.

Art. 24o - A cada eleiçâo será constituÍda uma Comissão Eleitoral, composta de 03
(três) membros, nâo candidatos a cargos eletivos para coordenar os trabalhos relativos a
elerçáo dos membÍos da DiÍetona e a outros cargos que houver;

PARAGRAFO UNICO: A comissão fixará prazos para inscriÇáo de chapas de modo
que possam ser conhecidas e divulgadas as mesmas antes da Assembleaa Geral de Eleição,

Art. 25o - A posse dos eleitos ocorrerá sempre na Assembleia Geral em que se
as eleiçÕes.

Art. 260 - As eleições serão realizadas por voto secreto, salvo deliberaçáo div
Assembleia Geral, ocasiáo em que o Diretor Presidente passará a direÇáo doa traba
Coordenador da Comissáo Eleitoral designado para dirigir processo eleitoral.
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c) Assinar com o Presidente os cheques, livros de caixa, balancetes e balanços
contábeis da ARCREVI,

d) Manter atualizado a cobrança de anuidade e contribujçÕes devidas a ARCREVI;
PARAGRAFO úH|CO: o Tesoureiro será substituído àm seus impedimentos pelo

Secretáno,
lV - Por seu Administrador:
a) Executar Íunçôes de gerenciamento operacional concernentes aos objetjvos

estatutários da ARCREVI, desde o recebir.ento até o despacho dos diferentes máteriais
coletados,

b) Controlar as operaçôes comerciajs da ARCREVI no que se refere a compra e
venda de materiais recicláveis e manter em ordem os registros destas informações;

c) Controlar os pagamentos e recebimentos oriundos de venda e/ou doaçôes de
materia js recicláveis;

d) Coodernar os trabalhos internos e dividir tarefas quando necessário;
e) Manter, juntamente com o Tesoureiro, o mais perfeito controle do fluxô

financeiro da ARcREVI e apresentar prontamente estas informaçÕes sempre que solicitado por
quarsquer dos associados;

o 1o Detalhes das íunçÕes diárias do administrador seráo previstas no Regimento
lnteÍno da ARCREVI

. 2" Em caso de lmpedimentos ao exercÍcio de suas funções, o AdministradoÍ
deverá ser substituÍdo em Assembleia Geral convocada exclusivamente para este fim, cabendo
a diretoria indicar os candidatos;
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aArl, 27' - São inelegíveis, além das pessoas impedidas por lei, as incursas

quaisquer das hipóteses previstas neste êstatuto e os condenados a pena que vede, ainda
temporaíamente, o acesso a cargos públicos, por crimes: falimentar, prevarjcação, subo
concussào peculato, os contra a economia popular e a fé publica ou a proprjedade.

q

rno,

Art. 28o - O Patrimônjo da ARCREVI seÍá constituÍdo por:
I - Todos os bens móveis e imóveis e direitos que vier a adquirir;
ll - Das subvençôes, convênios legados e donativos;
lll - Dos resultados de suas atividades:
lV - Dos direitos autorais de obras e pesquisas que forem por ele financiadas;
V - Dos valores em caixa e créditos,
. 1'O Patrimônio da ARCREVI será administrado pela Diretorja, sempre visando

eÍetivar os objetivos da associaçáo;
. 2. As vendas paÍimoniais só serâo justificáveis para aquisigâo de outro bem,

de igual ou maior valor, desde que tal operaÇão venha de encontro aos objetivos da ARCREVI;

Art 29o - A ARCREVI disporá, para sua manutenção da receita proveniente de:l- ContribuaçÕes dos associados,
ll - Doaçôes ou subvençÕes da Uniâo, dos Estados, dos Municípios, das pessoas

físicas ou jurídicas de direito público, privado, nacionais ou estrangeiras,
lll - Do uso, licenciamento ou sub - licenciamento das suas marcas;
lV - Das remuneraçÕes provenientes da prestação dê serviço a terceiros ou de

convênios:
V - Das campanhes, promoçôes e eventos diversos:
Vl - Verbas decorrentes dê litígios judiciais ou exÍa - judiciais;

Art. 30o Será criado um FUNDO úNICO gerido pela Diretorja da Entidade com
anuênqa da Assembleia Geral, com recursos provenientes da sua receita que se prestará a
gestão e manutenÇáo da Entidade ou implementaçáo do seu patíimônio bem como aplicação
em programas específicos que não contenham recursos previstos na programaçáo anual.

PARAGRAFO UNICO: O fundo único será administrado por meio de conta corrente
e/ou aplicaçÕes financeiras,

Capituto Vlll
DA OTSSOLUÇÃO DA ASSOCTAçÃO E L|QU|OAçÃO OOS BENS

Capitulo Vll
OO PATRIMÔNIO

Art. 32o - Dissolvida a Associação, os bens móveis e imóveis seráo:
l- Vendidos para saldar créditos dos associados e dividas se houverem;
ll - Doados para outras associaçôes com os mesmo fins,
lll- Retornados aos doadores,
lV - Destinados a critério da assembleia geral;

Art. 31o - A Associação será dissolvida em Assemblela Geral de Extinção quando
I - Ficar por mais de 3 (três) anos sem convocaçáo para eleiçÕes;
ll - Nâo houver interesse na prorrogação do mandato;

Art. 33o - Valoíes restantes, ou obUdos com a venda de patrimônio, e créditos
existentes, serào utilizados para quitar dÍvidas e as e demais despesas se houver;

StArt.34o - No caso de patrimônio remanescente lÍquido, deduzidas as fraçÕes e cotas
dos êssociados se existirem, será este destinado a entidade sem fins econômicos e com
ativrdade idêntrca ou semelhante;

PARÁGRAFO ÚNICO: lndependente da dissoluçâo da associaçêo, podem os
associados receber restituiÇôes das contribuiçÕes que tiverem prestado ao patrimonio da
associaçâo. com valor atualizado somente no caso de desligamento;
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Uniâo da Vitória, PR, 02 de abril de 2019.

Luis Carlos Alves
Preside nte

FLS i
:

Art. 35" - O presente estatuto seíá comprementado pero Regimento rnterno daARCREVI a ser eraborado pera Diretoria e associados em dia com süas oorigáçãàs, em
reuniÕes especificas para esse fim.

AÉ. 360 - r'renhum membro da adminrstraçâo da ARCREVT responce soridaria ousubsidiariamente, peras obrigaçÕes contraídas nos têrmos deste estatuto, desde àit;á; ;;exorbtte no exercÍcio de suas funçÕes;
PARAGRAFO úHICO: Rs funçÕes administrativas, da ARCREVI náo seráo

remuneradas;

Art' 37o - Poderâo ser criadas comissôes por proposição da Diretoria, para auxiriá-ra na
admrntstraçâo da associaçáo e para tratar de assuntos especíiicos.

PARAGRAFO UNICO: Os componentes das comissÕes exercerâo seus cargos por
prazo determinado pela Diretoria em exercicio, podendo ser substituídos a quatquer teÀ[á, 

--

Art. 38o - A ARcREVT terá duraçâo indeterminada, devendo seu patrimônio no caso de
extinÇáo, reverter em benefício de uma ou mais entidades com finaliàades congê;;ã;;;
filantróptcas, de conformidade com o deliberado pela Assemblela Geral.

Art.39o - O presente Estatuto poderá ser reformulado no todo ou em parte, para
atender as determinaçÕes regais e quando forem necessáriâs supressões ou inctusbes noGu
conteúdo;

PARÁGRAFO ÚN|CO: As arteraçÕes a que se refere o "caput" do presente artigo seráo
realizadas em Assembleia Gera Extrâordinária especialmente convocada para este ;ir, ;-;
alteraÇâo total ou parcial do estatuto dependerá da aprovaçáo da maioria dos presentes;

Art.40" - os erros e casos omissos neste estatuto seráo anarisados pera Diretoria e
entáo submetidos â Assembleia Geral extraordinária para resolução e encaminhamentos;

Art. 4í' - O prazo para criação do regimento interno é de um ano da data deste
estatuto. podendo ser prorrogado por igual perÍodo;

42o - A convocação da assembleia geral, far-se-á na Íorma de estatuto, gaÍantindo
a 'Íi5 (um quinto) dos associados a promove-lai

Art. 43o - As atividades. da ARCREVT serâo regidas peros princípios da regaridade,
impessoalidade, moraljdade, publicidade, economia e eficiéncia:
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a1_Oul -(.ct
Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte reuniram-se na Sda Associação dos.Recidadores e Coletores de Reciclá\Eis do Vale do lguaçuArcrevi, os associados, a fim de realizar a eleição da nova Diretoria daAssociaçáo , sendo que as oito horas da manhã, o senhor Valmor José pereira
presidente da comissão eleitoral, juntamenle com o senhor Floriano da Luz e osenhor Misael Cainã da Silva, deram inicio aos habathos os associâdosvotaram em sala reservada, e foram chamados individualmente para votaÇãosecreta, cons iderando que se fizeram presentes maioria dosressaltando gue a senhora Juliana Rosa de Abreu o senhor MateusDomingues da Silva e José Carlos Busek avisaram a comissão eleítoral comantecedência gue não rnam comparêcer ao processo de escolha por motivospessoa,s desta forma o senhor Valmor encenou a votaçáo as dez horas damanhá. Assim na seguência a comissão eleitoral deu início a contagem dosvotos, na qual tiveram nove votos brancos e quatozê yotos para a chapanumero um, sendo que houve vinte e três votantes, assim a chapa um foi eleitapor maioria simples dos votos. durante a apuração dos votos a comissão §eleitoral convidou a associada Maria paula Teixeira e Nàra Ribeiro da Luzcomo testemunhas, as quais acompanharam todo o processo de apuração econstataram que a chapa número um foi eleita. Desta forma encerrou_se oprocesso de escolha da nova diretoria e foi dado início a posse da chapa eleita,composta pela prêsidente Ana paula Alves, brasileira, solteira, recicladora,portadorâ da Carteira de ldentidade sob o número í0.131.SS1_ 7 SSP/PR edevidamente cadastrada no CpF sob o númêro 071.482.199_0Z, residente edomiciliada na Rua AndÉ Juck, n" 806 no bairro Limeira na cidade de União daVitória PR, Secretário Luis Carlos Alves, brasileiro, casado reciclador,inscdto na Carteira de tdentidade sob o número 2.O2g.0Sg SSP/PR e

\ domiciliado na Rua

devidamente cadastrado
Andre Juck. 806 no bairro Limeira na cidade

no CPF sob o número 9í0.915.9g9_9.1

de União da

residente e

Vitória Paraná, 1esoureira Vanuza Aparecida de Macedo, brasileira, uniãoestável, bacharel em direito, portadcira da CaÉeira de ldenüdade sob o número9.604.89-5 SSp/pR e devidamente cadastrada no CpF sob o número050.5M.409-65, residente e domiciliada nâ RlJâ Anclre Balardini 499, bainoCristo Rei na cidade de Un ião da Vitória
Rosa, brasileiro, solteiro, aposêntado porüac,or da Carteira de ldentidade

x§Ê
ctu 87 residente e domiciliado na rua Salete Pereira, número 1 1, bairro Vice King,

2.979.839 SSp/SC e devidâmente inscrito no CPF sob o número gô2.115.449_

na cidade de Porto Uniâo _ Santa Catarina e Conselho Fiscal composto porSueli Deceni, brasileira, solteira, recicladora portadora da Carteira deldentidade sob o número g.3923&36 SSP/PR, devidamente cadastrada noCPF sob o número g0g.S18. 809-34, residente e domicíliacla AndÉ Juck, g16 no
J-l{

bairro Limeira na cidade de União da Vitória _ Paraná, Gilmar Carlos Machadobrasileiro, solteiro, reciclador, devidamente portador da Carteira de ldentidaderS sob o número 13.929.192_1 SSp/pR devidamente câdastrado no CpF sob onumero 125.817-859-.,8, residente e domiciliado na Rua José Cechin, g3 nobairro Limeira na cidade de União da Vitória, estado do paraná, e Cristiam
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Miersch brasilêiro, solteiro, reciclador, portador da Carteira de ldentidade sob Fl-&
À

número 13.9E0.537-2 SSPIPR, e d€vidamente cadastrado no CPF scb o

número 110.8í5.559-63, residente e domiciliado na rua lvan Benghi, 149, no

baino JaÍdim Roseira na cidada de União da Vitoria, estado do Paraná, sendo

os suplêntês do Conselho Fiscal Jessica Janoski Ribeiro, brasileira, solteira,
recicladora. portadora da Carteira de ldentidade sob o número 13,666.286-4
SSP/PR, devidamente cadastrada no CPF sob o número 105.907.829-59,
residente e domiciliada na Rua Carlos Unterstelt, 155 no baino Limeira na

cidade de União da Vitória estado .do Paraná, lnês Fleituch, brasileira, união

estável, recidadora, portadora da carteira de ldentidade sob o número
7.739.220-3 SSP/PR, e devidamente cadastrado no CPF sob o número
520.045.389-53, residente e domiciliada na Rua Celso Araújo Sor ',a, 372, no
bairro Limeira na cidade de União da Vitória, estado do Paraná e Juliana Rosa
de Abreu, brasileira, solteira, recidadora, portadora da Cêrtêira de ldentidade
sob o número 12.il1.16ffi SSP/PR. devidamente cadastrada no CPF sob o
númerô 093.816,079-6ô. Dando continuidade âo ato a Comissão Eleitorat
homologou a aprovação da nova diretoria e conselho fiscal, a qual foi

empossada no mesmo ato. Nada mais tendo a tratar foi enceÍTado o processo

eleitoral. Posteriormente foi dado a palavra ao antigo Presidente senhor Luis

Carlos Alves o qual agradeceu pelo tempo a Írente da Associação e se colocou
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a disposição para mntinuar auxiliando no que estiver ao seu alcance e passou
a palavra para a atual pre§dente senhora Ana Paula Alves, e êsta se
comprometeu a dar continuidade ao trabalho da antiga diretoria e buscar mais
benefícios e melhor condições de trabalho para todos. Ao Íinal o senhor Luis

solicitou gue fosse realizada as comunicações necessárias aos ôrgãos
competentes. Nada mais sendo dito na oportunidade, foi encerrada a

Assembleia Geral Extraordiinária, a gual foi transcrita em ata para posterior

registro. /
Presidente: Ana Paula nues/@-r'.. Q..^rry trf'-- ' i'

Secretário: Luis cados Alv es J-q í .J, "',"' ,; :"--,-
.tt:\

Tesoureira: Vanuza Aparêcida de Macedo Qf,-z
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Conselho Fiscal: Cristiam Miersch &{Á§{t'à rrulcila
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Demais presentes.

Ana Carolina de Oliveira de Lima
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

cADASTRo NActoNAL DA pESSoA .luRíotcl

NúMERo oÊ tNscRrÇÀo
03.,402.982,000 1 .36
i,lATRIZ

08/09/199S

LO OO Ê§ÍÁBEtECtüEmO (NOirE 0E FÁNTÀS|A)

ARCREVI DEMAIS

E DESCRI OÀ AÍIVIOAOE ECON

38.1'í-4-00 - Coleta de rc3iduos não.perigosos

@E DÂS ÀTtVloÀOES ECON SECL] s
38.í2-2{0. Coleta de r€íduos pêrigosos
38.21-t{0. TÍatámento ê disposição de rêsíduos não-perigosos
38.39-{{í - Usiías dê compostagem

E

399-9 - Associação Píveda

ESÍ ANDRE BALARDINI 186

u.605-421 CRISTO REI UNIÂO DA VITORIÂ PR

ENDEREçOELETR

aRcREV|@HOTMAtL.COM
TELEFONE
(42) 3522-5835

03/11/2005

MOÍIVO 0E

ESPECIAL

f
-lt1

coMpRovANTE DE tNscRtçÃo E DE stTUAçÃo
CADASTRÂL

ASSOCIACAO DOS RECICLADORES E COLETORES DE RECICLAVEIS DO VALE OO IGUACU
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CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE OÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERÂIS E À DíVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO DOS RECICLADORES E COLEÍORES DE RECICLAVEIS DO VALE DO
IGUACU

CNPJ: 03.402.982/0001-36

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas íliais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgáos e fundos públicos da administração direta a ele vinculâdos. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiÇóes sociais previstas
nas alíneas 'a' â 'd' do parágrafo único do ârt. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 199i.

A aceitaçáo desta certidão está condicionade à veriÍicaçáo de sua autenticidade na lnlernet, nos
endereços <http://rfb.gov.bÊ ou <http:/^/vww.pgfn.gov.bÊ.

Certidão emitida gratuitamentê com basê na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de Zl1Ol2O14
Emitida às 08:'19:29 do dir 09/06/2021 <hora e data de Brasília>.
válide ate 06t12t2o21. ./
Código de controle da certidáo: D758.,íD32.F06A.DEDs
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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MINISTÉRIO DA FAZENDÀ
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazênda Nacional

FI.S d
t

Ressâlvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo âcima identiÍlcado que vierem a ser apuradas, é ceÍtificado que:

1. constam débitos administrados pela Secreteria da Receita Federal do BÍasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. '151 da Lei no 5.172, de 25 de outubÍo de 1966 -
Código Tributárjo Nacional (CTN), ou objeto de decisáo judicial que detêrmina sua
desconsideraçáo para fins de certificaçáo da regularidade Íiscal, ou ainda náo vencidos; e

2. constam nos sislemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Divida Ativa da Uniáo (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 1S1 do CTN,
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos
de execução Íiscâ|, ou objeto de decisáo judicial que determina sua desconsideraÉo para fins
de ceÍtificaçáo da regularidade Ílscal.
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado daFazenda

Receita Estadual do Paraná
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Gertidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 024138694-05

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 03.402.982/OOO,t -36
Nome: ASSoclAcAo oos REctcLADoRES E coLEToRES DE REctcLAvEts Do VALE Do

IGUACU

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar debitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identiÍicado,
nesta data.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnteÍnet
www.fazenda. p[. gov. br

a
ffi,

.l
/

Etuilú na lDtedat Í\dtcê (1i/Oy2O21 14:1t4.43)

o

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

,/
Válida até 1010912021 - Fornecimênto Gratuito
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ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Número

5747
Validade

19t06t2021ffi
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS

Nome / Razáo Social

ASS. DOS RECICLADORES E COLETORES DE RECIC DO VALE DO IGUAÇU CNPJ: 03402982000136

Aviso

Comprovâção Junto à Finalidade

lVIen sagem

CertiÍicamos que até a presente data não constam debitos tributários relativos à inscriçáo
abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserya o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados,
mesmo se reÍerentes a períodos compreendidos nesta certidão.

lnscrição

Conlribuinte: 43885. ASS, DoS REoICLADoRES E coLÊToRES DE RECIC Do VALE Do IGUAÇU
Endereço: Estrada ANORE BALARDINI, 186 - BaiÍro CRISTO REI - CEP 84.605-424

Código de Controle

CWPS3OXAB02FVWXl

A validade do documento pode seÍ consultada no site da prefeiturâ pôr meio do código de controle informado.
http://uniaodavitoria. pÍ. gov. br/

União da Vitória (PR), 20 de [,4aio de 2021

0@L

FLS

Ot.
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RE D. Ctuz Mactudo, 205 , Cornrc
Uniáo de úI,óíiâ (PR) , CEP 8«!05575 - Fo.€ 423521 1200

(<

Sem débitos pendentes até a presênte data.

//
/'

Página 1 de I



Página L de J.

of- uliao

FLS o

PODER JUDI CTÁRIO
JUSTIÇ}. DO TRÀBALHO

CERTIDÃO }TEGÀTIVÀ DE DÉBITos TRÀBÀIJHISTÀS

Nome: A§SOCIÀCÀO DOS RECICLADORES E COLETORES DE RECICIÀVEIS DO
VÀÍ,E DO IGUÀCU (MÀTRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03 .402 .982 / 000L-36
Certidão n" I L5554264 / 2O2l
Expedição: L3/05/202t,,,às !4 ,47 tt6
Validade: O8/LL/202L 1 tAO (""nto e oitenta) dias, contad.os da alat.a
de sua expedição.

certifica-se que ÀssocrÀcÀo Dos REcrcr/ÀDoREs E coÍJEToREs DE REcrcrrÀvErs
DO VÀLE DO IGUÀCU (!íÀTRIZ E FIÍJrÀrS), inscrj-to (a) no CNPJ sob o n"
0 3 . 4 0 2 . 9 8 2 / 0 0 01 - 3 6 , NãO CONSTÀ do Banco Nacional d.e Devedores
Trabalhistas.
certidão emit.ida com base no art. 642-A da consolidaÇão das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" L2.44O, de Z de julho de 2011, e
na Resolução AdministraEiva n" L47O/2OLL do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
os dados constantes desta certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anter j-ores à data da sua expedição -

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relaÇão
a todos os seus esE.abel" ec imentos , agências ou filiais.
A aceiCação desta certidão condiciona-se à verifícação d.e sua
autenticidade no porE.aI do Tribunal Superior do Trabalho na
fnternet (http: //www.tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

rNFORüÀçÃO I}ÍPORTÀ![[E
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à j-dent.if icação das pessoas naturais e jurÍdj-cas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estaberecidas em sentença condenatória transit.ad.a em jurgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recoLhj-mentos previdenciários, a honorários, a cust.as, a
emolument.os ou a recolhimentos determinados em r-ei; ou d.ecorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério púbr-ico do
Trabalho ou Comissão de ConciliaÇão prévia.

0,

q
Dúvidas e sugestõêE: c1á.â.st. juê _brf

0



13t0512021 Consultâ Regularidade do Empregador

Voltar lmprimir

C/|.'xA
CALxA ECONÔMICÂ FEoE RÂL

Certilicado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 03.402.982/ooo1-36
RAZão SociaI: ASSOCIACAO DOS RECICLADoRES E coLEToREs DE RECICLAVEIS
EndêTeço: R MARECHAL DEODORO DA FONSECA 3135 / RIo D.AREIA / UNIAo DA

VTTORIA / PR/ 84601-015

Cêrtificação Nú mero: 202 104 160308407 7892204

Informação obtida em L3/O5/2O2| !4i45:57

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

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

Validade:16/04/ 2021 a B/Oa/2O21 /

A utilização deste Certificado para os fins previstos em
condicionada a verificação de autenticidade no site
www.caixa.gov,br

Lei esta
da Caixa:

mr

4
https://consulta-crf.cáixa.gov.bílconsultací/pâges/consultaEmpregador.jsÍ

n
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FLS

 SAOCACAO DO8 RECICLADORES E COLETORES OE RECICLTÀVEIS DO VALE DO IGUÂCU

E8tráde Âhdr. BshÍdlnl, 166
Ii/ddFsrrt
tlniáo dâ Mtó.i./PR

5.8ô5,72sJ, co.o.d. rÂS - Uca.çt

CÍl6to R.i

,, qlxÍtrc^cL oo Htiltotüro
Armlzaotmlrltc tamtorlrio a lrtnabordo da Etfdugt aólldca

arn a- Ê.. tí.r6 a. t-lúa ta&b. !ôr r& t.rtím
tkr a. ri.rir-r., rt a6. Dit tamh a. rf,ras.&. a.
c&a-.ar srr F{l qna.ií. . trh...
190278,8 -7102710.2 Elt .dr Andrú BrhÍdihi. i8A!-r. Hrc.o!.ú..
lgurçu Cdsto Ri

E4.606-424

P.quaio

,. cari-AcrEr8na^5 oo ExpitIrôâ.EllTo

84.605-424

!.2 aFLl,lXlra ÚolDoa

Eíuânt! dê csgôto !.nitário

l, cüçe! t r r.ArçrDato oE surlrtút
8)pHúl.65eg

2ü)l SO - otÍrás f'.çõ6 não anterioímanb êsp€.ilicadas

CE- À hknàíií.h..dõir 1.2.3.ãódr redi.ttdád. dô rwrrtá.
a, êoFtcbiarEa

Suíhidouro

0,01

0,0r

b) tampêÍrtu.a: iÍrfêdor a 40"C, 6ondo qur e vúirçáo dê tamprrafurs do coípo Ecoptor náo do,rorá 6roodor a 3.C no lnll6 dr zoírâ d! mlaturg

c) mstctiis s.dim6ntáY.is: rtá I ÍnlÂ .m iâÀtr dG t hotà .ín conâ lhÍr*rcí. Prr, o h,lçâmánto cm lre6 c lâgose, c.tir vôbddldc d. oirErrlâçro c!j, práth5m.ntc íuh, Gmatarld6 aedlmenúvêk deveráo Étar virtuákn6nG aüsêírio!

d) írÍimc d. lançtmântô cütr vázão máim! dc stJ í,5 lrz , v.záo mddir do p..íodo dâ rtividâdo diáris do .g6nt polird, 6xcsto nos cr!o! p.rmitiloa pâb âuto.idâdêcoínp€têírtê

'Í_ E6la lic€hçá AmHoniál slmMcedá (LÂs) âutorizd o fundonamêdo dâ ur{dedÉ ds Rêcêbi'hB'lto, TriegEm, se$sgáçáq econdicio.tárnonlo tompdÉno dê R.6tduos sóltd6Uóanor Rrcidáv.t! náo porlgo.os, Bilo á E.tradr Ândé Bôlaíútnt, í 86 . BalÍto Cdsl,o Rd, Ár!. Uóanai Oo Uunlaflo'ac Un6o de ü;;;a, Estsdo do psíaná, bcahado ns!.ôoíd6nâdâ3 Gâográfica3 22 J UTM E 4S0_278 o N 7.102.71ú2.

2, A prêlenle Llcênç5, om coníoÍmldadê com o que cooata do AÍíOo .tO 
da Rsaofuçao COiIAI,A n- 23787 podorá lor auapGíra,a oU cancêladá na ocúênd, do üo|açáo ouInadêqueÉo dê quâltquor condtcton.nl.! ou no,rnas hOáI., oÍrrtrsào ou í6§a ddcíiçáo ac inform6ç;iã;"-;í;;;;h;;;r"m a auâ 5m16.áo. bam como 63up.rv6niêhcj! dc grsvas íscos ambirnlâir a dâ $úda,

3. A prca€niê lcúqâ náo co.lt€mc6 ô3p.ctoa dr aêgurença dls lhatalaçõ€ô, êalrn(b êat ita 6 ôaprctoa am sntrlr.

'1. A píê8ôntê Liconçâ Íolomlljda dê aco.do coÔ o quê odâbolôcôm o§ ÂIügos 12, § 1. da Rêsofuçâo N,237ê7 - coNAÀ,|A. 6 ?, hdBO ll dâ Re6OlUÉo N" 06í2003 . CEMÀ01 d! iulho de 2008. ê áprova a locâllzaçáo € Â colrc.pçáo do .mprÉ€ltdl;l.nto e]autor'à gua tnstâlaçro e operaçlo oevsnao 
"o 

i-u""rr"o* ,igo.*"m!nte, du*ntê iuáopGreÉo, ds llcnB sbalxo llstâdos.

5, É ôns. do prq.lbb . do cont ltlntr o p.rí.lio tuholoh! ü!o do rk*..nâ, qu. quândô lmdlni.do d.v.rt !t ndÍ .ot p.drtbs d.trrfitnrdoc p.lo lAp,
8 A ór" dt cantal da tdalao d.vara conlqnFlrr tod.r i. madid.. lát,!ic!. mc.aa&i.. pa.a avit r a pídilsrçro d. víoraa, cúrtarÍút!çao do .olo !.rh.ob, lcnçol írráüco,bcm coíro cont oh da! dcmdr mcdld.. coníant r no. pfoiôto $rürrÍ.do c rvrhood por 6crtcor'oo lAp.'

7. O! tlalduot cohtldot Dclor catrdortr davarlo rcÍào_aar tco?alodg! coníonn! üpobgla a torlo armti$ado. tm BIC gaCa, Íaírüo.aa Mataltcd. gorborra plr.d6a, ao!lto.. Apó. o.itaíúror ooiÍo.m. c.Í.ct.í.tlor. danrao..r anúmtnhldor prn úúírro úu or.porrçró nnir rmiinpõria;.;r; ó.vtd.m.nr. Ícanchdor.
8, Oa síu€nt€a sonilário. a6ráo êncâíhhhados pârâ d3IÊms d€ Íosss 3€?ücs . aurnldqro. _/, _

9- oulros rê§idu6 líquid6, evon$slín€ôtê gcÍado6, sn outÍâ6 op6rá(!eô s stiúdâdoa divêBá6 lovâdâs a oÍê(io, do íoama p€nnsnêntê ou sâzd.tnêntê no w,"l ur*ao *4obi6to de pÍocedinsnt6 idênticoe 6os coíÍshdos á016 rtstdu6 !ó{d;.

od]Dr. ar-nÉ íd
1.500,00t9 Rêutilizáção/rôarpereÊo6ísme

10. Nâo hâwá 0êráção do êllu6nte6 no pa6ô6go, umâ \êz qua sâaáo gsanaiados epstâa rê5iduo6 6acoô.

íí. Ê crprossamcnte prolbldo o reccbimonlo d6 Rê6ídr/06 Clarsc I {NBR 1004,2004), bêm como os rc6iduos contcmplEdos por logísticâ revêrsê e/ou têglshção êspeciítca.táB comoj agrotóícoô (6êus rêsíduos ê €mbrlagên3) . ól€os lubriÍcâ nts (seuê rêiíduos â arnbalag€m). lâmpâdás Ílorêsc6nles , piha € beteriâs, pneus àitre outro6. iambéínó pftibido o r.cêbimGnto dc r.sídu6 d. ConstÍuçáo Ciú|, ílsíduos
358r'05 - CONÂrrA

provêniontls dG atividâd.s dê min.r.Éo ê R$íduos dc SGíviços dê Ssrld., 6oÍío.mc 6 RESOT_UÇÁO n'

12. Caeo B6ls ôncontaâdâ Rêgi(,uos Clásse l am molo eos domeb. como

0

.hrê oulfo3, dovaráo a.r d.volvidos âú ísbricãhtr§. importádorrs, disldbuidoruô ou coírurcimtês,
pilh$, bataÍlâs, lámpâdss lluo.oacenl,ê, ombehgóns d. agíotóxicoB, €nbdeg6n§ ds óho

ou d6sthadoc â .hprrsás dlvídrrh.hlc llccidrdàs.

PARANÁ



13. O tcmpo dG âfinâzâírâmênto dêvd rt o mínimo po!§iv.l, dc íormã e grrrntiÍ , ntro gcruÉo da odoÍc§, da allúrnta! líquido3 rtrâçro dê vâloÍc6 a incómodo3 â
PoPUleoáo.

14. 03 r.clduos Í{iÍdG .ccicláv.16 miltuísdos com lrsiduos orgánlcoÊ (rdôitôr) quG não podam srlr rrÉrFr.ovoltádoi d.v.rào sár êncãmlnhsdos
adoquada.

í 5. Em hlpótoso algumo podêrão aar aÍmazúnêd@, mcsrno qrro Í,or pouco tanpo, rGíduos ô máoíials íít locd dêôcôêrto a sêm imprímerb{lzoÉo-

16. lrânrr. s.gurahçe dâ árÊã d.rtihrtdâ á Côntrâl dâ Tn gcan. ffcândo proiHds a lhuâda dê pcssoás hão .utori2ádse ê shtlnsts. FLS o
t

17. A áÍe! d€vêtÉ ser íl€údarhenls bdsdâ. Nâo podB.á 5,€Í rÊcêbido rnatdl6l ro{ic5v€l al&r ds c€pacidsds d6 trle!6Ín € e)Pêdiçlo.

18. Todo§ G ec6aso6 Imôrlo§ qlânto (!3 ê)dtno3 dôv6m !€r prot€gldc, êxgqrado6 o maÍdd6 dê msnoha a p€íÍntdr 6!a utlzaÉo sob qusisquêr corúlÉo

1 9, OB (,íaíoB tdotadot psrt ami$áo dá pÍà§lrír licürçâ podanáo !âÍ r.ÍoÍmubdoa a/dl comdâmãntrdos dc rcordo coft o dálcnvolvimcnlo ciântífico 6 taaaológico â a
nê@Bsidado dê paê6êryeçáo ãmblenlâI.

110t2011.

21 . EÍn hlFilra! ahrrna sêrá pdfi{tida a qu€lna s oéu oHo d€ qurlquBr üpo dc lraÍúr6 no lo(ál.

22. Todos o§ íunôionáÍio§ da inêtltulÉo, rohcionado6 dir€ta ou dirotementê á âüvidadê, dovoráo obrigetoriâmonlô uolizâr Equipâmêntos d6 Prot€çáo lndiüdl,âl - EPl6,
coríolms nornâi € lsb dê gegurânçâ vlgêhtês.

23. À ároa da contrâl de tda0êíí deveÉ sôr limpa poÍlodicamentê, bom como aoua âcoô6o6, R€colhêr 6venluais ro6íduo6 ê6pahâdos no êntüno.

RBoluCo CONAI,IA N." m1/80.

25. A! aÍÍ{rlaçôo! oo alD.açõ€s noa pÍlcêlloa de píodrçào ou voluãrôa p.oduddoa, o.a lcrdado6. de contoírrtdrdo oom o ôatabdoddo pds Reaofr@ CEMA nô 65, Oí dê
Mho d. 2008, €.rasie'ão novb. llcondameiloi.

26. A concolaào dosta lcênç3 náq lmp6dié êígêndrE fufura!, deco.Ílrtoa do evaôço tôqlobglco ou dâ modlficaçao dá! cúndlçóoa smblontat6, coníoÍmo Dêc'ato Ertrdual
857rr9. Aí,go r, § 2!.

27. O nào qrmprimênto à legiBlaÉo âmbientâl vigônte 6újêltãíá a ompíose ey'ou 6êus rêpresênlenteB, às 6ançõos pÍsvista6 ne Lêí Fedêrâl 9.605/98, ê 6ouô decretoô
reguladores.

28. EBta Licênça íoi conc6dida com baso naô iníoímâçõo6 conBtantes do CedaBlro úp6ci1ico pars a aüvldado, apro6oÍrtãdo pêla requêrênta o náo dlBpônaa, tão pouco
§ubsítul qorisqu6r outros Âlvará6 ê/ou C.rtidóls d! quahucr hatuí.za a quc evrntuâlhcnte êslêjâ sujcile, Exigldas pch lcgislaç.áo fêdêrsl, cstâdual ou munlcipal.

29. A ronovâçãô dâ prê5ente licaiçá dâvará Êêr rêquêdde côln entecêdânciã mlnime dê 120 (cênto ê únte) dia6 da êxpiraçàô dê sôu prâzo d€ vâladed€.

tlrt- - Vló.h. ,J d. A!* ô 2tl,
Súl'lula d€ssa ljcênç8 dsvêrá s€r publicâdâ no Diário Oliclal do Eslâdo € em jomâl dê gr8nds
ciqJlâçJo bcâl ou regional, no pírzo márimo dê 30 (tinta) dlâ§, nos toftnos dâ írsoLção CONÂMA
n" m6/86. . EBtâ LTCENÇA ÁlrBlENTÂL SIMPLIfICADÀ trn a vdÉadô ecrma mdrcirládá. rrêvendo
Em sua rêhovâção sêr solicilâda ao lÀP com antrc.dêncla mínimâ dê 120 (c6nto â vinta) diac.
Ou6l8qucÍ aiêreçóês ou crpansôGs no3 procêa,soa da p.odução ou volum66 produ2idc pêla indú6tn6
ê âhêrâçFes ou êxpaosôes no êmpíêeôdimênlo, devêráo 6eÍ lic€nciados pelo lAP. E6tâ LICENÇA
AMBIENTAL SIMPLIFICAoÂ deveíá 6êr afirâda en locálviEível.

r.d.'fudõR.,.tdr'l.
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g ESTADO no pAntxÁ
pREFEITURA MITNICIpAL oB uxrlo nn lrrÓnn

SECRETARJA MUNICIPAL or slÚor
DEpARTAMENTo MUlvtCIpAT oB vrçrÂxcre seNrrÁnu

Rua Castro Alves, 50 - Centro - Secretaria de Saúde - Centro

DECLARAÇAO

União da Vitória" 7 dejunho de 2021

-M,*#t

o,

/

a

Declaramos para os devidos fins que a Licença Sanitária do ano de

2021 da empresa ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES E

CoLETORES DE RECICLÁVEIS DO VALE DO IGUAÇU portadora

do CNPJ: 03.402.982/0001-36 situada na EST ANDRÉ BALARDINI,

186 nesta cidade encontra-se em tramitaçâo.

0
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11t1112020 https://www.empresaíacil.pr.gov.br/sigÍacil/processo/imprirne-modelo/tipo_alvara/1/cod_alvarat12519629lco_ptolocolo/PRP193414
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ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
DA VITÓRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE

FINANÇAS

Empreso))
crS

/il\\

ALVARA DE LOCALIZAÇÃO E
FUNCIONATMENTO
Númeroi 15ô44

Nome Fantasia:

Razão Social: ASSOCIACAO DOS RECICLADORES E COLETORES DE RECICLAVEIS DO VALE DO
IGUACU

CNPJ: 03.402.982/000'Í-36

lnscrição Municipal:

Ativldade PÍincipal: 381Í-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos (Exêrce no êndereço)

Atividade(s) SocundáÍia(s): 3812-200 - Coleta de resíduos perigosos (Não exêrce no endereço), 383$
4/01 - Usinas de compostagem (Nâo exerce no endereço), 3821-1/00 - Tratamento e disposição de
resíduos não-perigosos (Exerce no endereço)

ÍúunicÍpio: União da Vitória Endêreço: ESTRADA ANDRE BALARDINI, 186, CRISTO REI

CEP: 84605424

Local e data: União da Vitória, quarta, 11 de novembro de 2020

DANIELE BORGES DE LIMA
Secretaria Municipal de Finanças

Observação

HORARIO DÉ FUNCIONÀiENÍO AAS 08:00 AS 20 00 (DE SEGUNDA A SABADo ÊXCEÍO DOMINGOS E FERIAOOS)

Código de Autenticidade: 2oAKGi,GMlF

'EMITIDO PELO FUNCIONARIO OARIO OSNY HANSCH"

Esse documento deverá pêÍmanecer exposto em looal visível no estabelecimento empresariâl

4
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ESTADO DO PARANÂ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA
Rua Or.Cruz Machado, 205 - 3' e 4" Pavimentos
Fone: 42 - 3521-1200
CNPJ: 75.967.760/0001-71
Sit6 Oficial: www.uniadavitoria.pr.gov.br

CERTIDÃO DE CADASTRO ECONÔMICO

Certifico a pedido que, revendo os arquivos desta Prefeitura Municipal, foi
constatado que ASS. DOS RECICLADORES E COLETORES DE RECIC DO
VALE DO IGUAÇU, encontra-se inscrito(a) nesta municipalidade sob o N".
15644, CNPJ: 03.402.982/0001-36, com endereço fiscal à Rua: ANDRE
BALARDINI no 186, neste municipio, com o ramo de atividade de Coleta de
residuos não-perigosos,Coleta de resíduos perigosos,Tratamento e disposição
de resíduos nãoperigosos, Usinas de compostagem , tendo iniciado suas
atividades em 0111112017 , a qual, após a verificação da inexistência de
débitos de taxas de funcionamento regular, lhe foi concedida.

Preleitur ricipalde niâo d ViiAiir
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União da Vitória(PR), í1 de Novembro de 2020.
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ESTADO DO P.{R{NÁ

POLÍCIA MILIT.AR DO PARANÁ

CORPO DE BONIBEIROS

2GB - SPCIP UNI.{O DA VITORIA

CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIA}IENTO DO CORPO DE BO}ÍBEIROS. CLCB
3.9.01.21.0001212297 -33

A Seçào de Prevençào Contra lncêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná

licencia a edificação/estabelecimento/evento/área de risco abaixo qualificada, por estar em conformidade com a

legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor:

SSOCIA O DOS RECICLADORES E COLETORES DE RECICLAVEIS DO VALE D

Nome Fantasia: ARCREVI ./
CPF/CNPJ: 03.402.982/000 l -i6

FLS a
E

Logradouro ESTRADA ANDRÉ BALARDINI NúmETO: 186

mplemen to: SEGTJNDO BARRACÃO A DIREITA Bairro: ROD/EST/BR,/PR MUNiCíPiO: LNIAO DA VITORIA-

R

E COMBATE A INC NDIO E A DESASTRÊS

AÍea Total: 754,12 m

Código da Atividade Econômica (CNAE): -
38.Ii+Oo. COLETA DE RESÍDUOS NÀO.PERIGOSOS

Área Vistoriada: 300,00 nr?

o"rpaçao, l+ - roóo TIPo DE DEPÓsÍTo coM CARGA DE tNcÊNDIo suPENoR A 1.200MJ,{\4'?

Capacidade de Público: 20 PESSOAS

Uso de GLP: NÃO PERMITIDO
Medidas de prevençào e combate a incêndios e a desastes:

SAiDAS DE EMERGENCLA
ILUMINAÇÃO DE EME.RGÊNCIA
SISTEMA DE PROTEÇÀO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)

EXTÍNTORES DE INCENDIO
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

OBSERVA ES

Esta liccnçâ pcrdc s validâdc, a qualqucr rcmpo, casô ocon am alt raçôcs quc impliqucm cm inconíormidadc com a lcgislação

pr€vcnção c combatc a incêndio c a dêsôsEl§ em vigor.
'Corpo 

dc Bombciros Militar podcá fiscâlizar a cdificâçào/cstabclÉimcnio/'ráÍca dc risco/cvcnlo Â qualqucÍ lcmpoo

Deunoto .niddo .lê§onicrh!ír. P.lo Si§cfr' P'vFo8o'
Áautêntjcidad.,ja.s.rcdÍimôno.ndlEçolw'.PÚfogo,pr'gov,&aftv.tdolink"v6!érlÚlatici&d.oo.ÚGílos-i

NirÍnero astertiridade: 90ie7a6 l.iecfó0ü.72af8a4a.0let49 l3-4
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LtcENqA vríuD_À Ârní: i4 de Maio dê 2022
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DECLARAÇAO UNIFICADA

À
Comissáo Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR
REF.: Chamamento Público no 0312020

Prezados Senhores

O Signatário da presente, Ana Paula Alves, Carteira de ldentidade no

10.í31.551-7 SSPTPR e CPF no 077.482.199-07 Representante Legal, em
nome da empresa ASSOCIACAO DOS RECICLADORES E COLETORES DE
RECICLAVEIS DO VALE DO IGUACU - ARCREVI declara sob as penalidades
cabíveis:

(í) DECLARAMOS, que concordamos na Íntegra, e nos sujeitamos aos
termos do Edital, bem como às estabelecidas no Termo de Referência, nos
Projetos Básicos dos Lotes 1 elou 2 (escolher), na minuta do Termo de
Contrato e nas "Planilhas de Custos e Preços" e com todos os demais Anexos
e documentos componentes do Edital.

(2) Que não existe no presente momento, pedido de falência por parte e
em nome desta empresa e que a mesma se submete à automática
desclassificação, caso tal venha a ocorrer durante o processo de chamamento.

(3) Que náo existe no presente momento fatos supervenientes
impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da empresa nos
termos do artigo 32, parágrafo 20, e artigo 97 da Lei Federal no 8.666/1993, e
suas alteraçÕes, e que esta Associaçáo e/ou Cooperativa está ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(4) Que cumpre ao disposto nos incisos )üXlll do art. 70 da Constituição
Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal no 8.666/93, de que não emprega
menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega
menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos,
na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal no

4.358, de 05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei no 9.584, de 27 de
outubro de2002,

(5) Que a Associação e/ou Cooperativa não foi declarada inidônea por
qualquer esfera federativa e nem está suspensa do direito de licitar ou
impedida de contratar com o Município de União da Vitória/PR, enquanto
durarem os efeitos da sanção.

(D
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(6) Que assume total responsabilidade pela veracidade de todos
documentos apresentados e informações prestadas e, em qualquer tempo, se
compromete a apresentar a documentação, quando a mesma for solicitada
pela Comissão Permanente de Licitação para diligências, e exime o ora
Contratante de qualquer ônus civil e penal que lhe possa acarrêtar.

(7) Que todos os documentos que compõem o Edital foram colocados à

nossa disposiçâo e que tomamos pleno conhecimento das condiçôes

ambientais, técniias, do grau de dificuldade dos trabalhos e dos demais

aspectos que possam influir direta e indiretamente na execução do objeto do

presente Edital.
(8) Que esta Associação e/ou Cooperativa retirou e analisou o Edital e

seus Anexos, que tomou conhecimento de todas as informaçôes e condiçôes
necessárias para elaboração de nossa proposta comercial.

(9) Que assumiremos inteira responsabilidade pela perfeita e completa

execução do Tenno de Referência e/ou P§eto Básico.
(10) Que estamos cientes que a inverdade relativa às DECLARAÇÔES

ora prestadas sujeita a Declarante às penalidades legais, dentre elas a
exclusáo do certame licitatório.

(11) Que concordamos e estamos cientes que a superveniência de lei

condiciona as Partes o seu cumprimento.

União da Vitória - PR, 08 de Junho de 2021

Arcrevi
cNPJ 03.402.982/0001 -36

Ana Paula Alves
RG no í0.131.551-7 SSP/PR

CPF no 077.482.199-07

h,
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§ANEXO ilt

MoDELo DE DEcLARAÇÃo oe eLENA cApAcTDADE opERAcroNAL

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de União da
Vitória/PR
REF.: Edital de Chamamento Público no 03/2020

OBJETO: Conkataçâo de organização(ões) cooperativas e/ou
associações de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis para a
execuçáo de serviços de COLETA SELETIVA e transporte de resíduos sólidos
urbanos potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis secos, de características
domiciliares ou equiparados; devidamente separados, acondicionados e
dispostos pelos munícipes para a coleta. A coleta é do tipo manual, método
porta a porta eiou ponto a ponto, incluso transporte, pesagem em balança
rodoviária do município ou por este designada e descarga nas dependências
das entidades contratadas para execuÉo dos serviços de seleção, manuseio e
comercialização de resíduos sólidos recicláveis e/ ou reutilizáveis.

Prezados Senhores,

A ASSOCIACAO DOS RECICLADORES E COLETORES DE
RECICLAVEIS OO VALE DO IGUACU - ARCREVI lnscrita no CNPJ sob o no

03.402.982/000í-36, com sede no endereço da Estrada André Balardini, No

186, Bairro Cristo Rei, Em União Da Vitória - PR, neste ato representado
pelo Senhora Ana Paula Alves, portador do RG. n.o 10.131 .551-7 SSP/PR, e
do CPF 077.482.199-07, DECLARA expressamente que possui infraestrutura
para realizar a coleta seletiva dos resíduos recicláveis no Município de União
da Vitória/PR, bem como apresenta o sistema de rateio entre os associados e
cooperados.

Uniáo da Vitória - PR, 08 de Junho de 202í

Arcrevi
cNPJ 03.402.982/0001 -36

Ana Paula Alves
RG no 10.131.551-7 SSP/PR

CPF no 077.482.'199-07 a

Frs

DECLARAMOS ainda que, para todos os fins de direito, que possuímos
plena capacidade operacional e administrativa para executar os serviços,
procedendo às contratações necessárias em tempo hábil, bem como
efetuando, quando necessário, as substituiçÕes ou complementaçóes no
quadro de pessoal, assumindo inteira responsabilidade pela perfeita e completa
execução dos serviços em objeto.

f
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ANEXO "IV"

RELAçÃO DE EQUIPAMENToS, MÁQUINAS E VEícULoS

OBJETO: Contratação de organizaÉo(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 equiparados; devidamentê separados, acondicionados e
dispostos pelos munÍcipes para a coleta.
A Comissáo Permanente de Licitaçáo da Prefeitura Municipal dê União da Vitória/PR

REF.: Edital de Chamamento n.o 0312020
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS DE SERVIÇO (VEÍCULOS COLETORES E
VEICULO LEVE):

Lote 1

(. 1) Esta relaÇão deverá estar de acordo com o especificado nos Proletos Básicos dos Lotes 1

e 2 constantes no Termo de Referência deste Edital.
(. 2) Fornecer a potência em HP ou CV.
('3) Na coluna observaçÕes indicar se os equipamentos, máquinas e veÍculos sáo próprios ou
alugados, alocados através de contrato de arrendamento (leasing), ou a adquirir.

União da Vitória - PR, 08 de Junho de 2021

Arcrevi
cNPJ 03.402.982/0001-36

Ana Paula Alves
RG n" í0.'131.551-7 SSP/PR

CPF no 077.482.'199{7

I

Quantidade
c1)

CARACTERiSTICAS

DescriÉo Marca modelo ano Potência
(2\

Capacidade Observaçôes
('3)

1 Esteira 6 m ST WEG 2019 O9CV 2OOKG Proprio

Prensa Dêtrot 03 2020 20cv 25 Ton Cessâo pela
preÍeitura de

500 Recipientes
big bags

Rafitec Não tem Não
tem

Nâo tem 1.000 litros

Datai
08t0É't2021

Empresa Proponente: ASSOCIÂCAO
OOS RECICLÂOORES E COLETORES
DE RECICLÂVEIS DO VALE DO
IGUACU - ARCREVI

Nome do Representante Leqali Ana Paula Alves
Assinatura do RêoÉsentante Leoal

?,"" 0^,L fu
Ouantidade
('1)

CARACTERISTICAS

DescriÉo lúarca modelo ano Potência
l'2\

Capacidade Observaçóes
m)

1 Esteiía 6 m ST WEG 2019 09CV 2OOKG Proprio

Píensa Detrot 03 2020 2OCV 25 Ton Cessão pela
preÍeitura de

500 Recipientes
big bags

Rafltec Não tem Não
tem

Náo tem Não tem

Data:
04to6t2021

Empresa Proponente: ASSOCIACAO
DOS RECICLÂDORES E COLETORES
DE RECICLÂVEIS OO VALE DO
IGUACU . ARCREVI

Nome do Representante Leqal: Âna Paula Alves
Assinatura do Representante Legal:

O* ?^,L ,l/,&
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ANEXO "V"

DEcLARAÇÃo DE RESpoNSABTLTDADE rÉcNrca

À Comissáo Permanente de Licilação da PÍefeitura Municipal de Uniâo da Vitória/PR
REF.: Edital de Chamamento n.o 0212020

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, Ana Paula Alves ldentidade no 10.'131.551-7 SSP/PR CPF n"

077.482.199-07, residente e domiciliado a rua André Juck, no 806, no bairro Limeira na cidade
de União da Vitória Estado do PaÍaná, CEP no 84.601-215 na qualldade de Responsável Legal
pela entidade ASSOCIACAO DOS RECICLADORES E COLETORES DE RECICLAVEIS DO

VALE DO IGUACU - ARCREVI, vem pela presente, INDICAR a Vossas Senhorias, o(s)
Profissional(ais) o(s) que(ais) será(ao) o(s) Responsável(eis) Têcnico(s) pelos serviços do objeto

a ser contratado, de acordo com as Resoluções n0 218 e no 317 do CONFEA - Conselho Federal

de Engenharia e Agronomia, bem como o § 10 do artigo 30 da Lei Federal n" 8.666/1993, caso
venhamos a ser contratados.

- RESPONSÁVEI(EIS) TECNICO(S): /
Nome: Rodrigo Sêrafini Ferraz da Silva
EndereÇo: Rua Vitória Rua PÍofessor Cleto, Centro de Uniáo Da Vitória, n" 582

CEP: 84.600-140
Proflssão: Engenheiro Ambientat 

/
CREA: 137141/D-PR
RG: 10.446.376-2
CPF: 083.091.799-36
DECLARAMOS também, que esta organizaÉo está ciente e se compromete a apresentar ao

Gestor do Contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias corrjdos, a contar da data de recebimento da

Ordem dê ServiÇo da Contratante, a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) relativa à
execuçâo dos serviços do obJeto contratado, bem como a ART de cargo e funçáo do(s)
proflssional(is) indicado(s) que stuará(ão) como Responsável(is) Técnaco(s) do obleto

contratado, acompanhada de informaçõês relativas ao número de inscrição.lunto ao CREAJPR,

comprovante de vinculo empÍegatÍcio, número da Cédula de Identidade (RG) e nÚmero do

CPF/MF, bem como deverá ser apresentado prova de registro e quitaÉo da(s) ART(S) junto ao

CREA,
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Ana Peula Alves

RG n" 10.131.55í -7 SSP/PR
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DECLARAÇÂO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO AUTORIZANDO SUA INCLUSÃO NA
EOUIPE

À Comissão Permanente de Licitaçáo da Prefeitura Municipal de Uniâo da Vitória/pR
REF.: Edital de Chamaínento Público n.o 03/2020

OBJETO: Contratação de organizaÉo(ões) cooperativas e/ou associaçÕes de catadores
de materiais recicláveis e reutilizáveis para a execuçâo de serviços de COLETA SELETIVA e
transporte de resíduos sólidos urbânos potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis secos, de
caÍacterísticas domiciliares ou equlparados; devidamente separados, acondicionados e
dispostos pelos munÍcipes para a coleta. A coleta e do tipo manual, metodo porta a porta e/ou
ponto a ponto, incluso transporte, pesagem em balanÇâ rodoviária do municÍpio ou por este
designada e descarga nas dependências das entidades contratadas para execuÉo dos serviÇos
de seleção, manuseio e comercializaÇão de resíduos sólidos recicláveis e/ ou reutilizáveis.

A
Comissão e Equipe de Apoio
Prezados Senhores,

Eu, Rodrigo SeraÍini Ferraz da Silva, Engenheiro Ambiental, residente e domiciliado na
Cidade de União Da, Estado do Parená,, a rua Vitória Rua ProÍessor Cleto, Centro de União Da
Vitória, n" 582, CEP no 84.600-140, portador do CPF n. 083.091.799-36 e do RG no 10.446.376-
2, registÍado no CREA sob n' 1371411D-PR, abaixo assinado, AUTORIZO minha inclusáo como
Responsável Técnico pela execuçâo dos seÍviços inerentes eo ob.ieto constante no Edital de
Dispensa de Licitaçáo em epígraÍe.

Uniâo da Vitória - PR, 08 de Junho de 2021

ni Ferraz da Silva
083.091.799-36 e do RG no 10.446.376-2

CREA sob n" 137141/D-PR
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ANEXO.Vt"
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cNPJ 03.402.9820001 -36

Ana Paula Alves
RG no'10.131.551-7 SSP/PR

CPF no 077.482.199-07
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