ffi

ESTADO OO PARANÁ
PREFETTURA I4U ICIPAL DE

Ruâ Dr. Cruz Machedo, 2O5

oÉ

UNúO DA VITóRIA

- 3' € 4'Pavimeítos

Fone: 42-3521-12OOe-mail: licitâceo@uniaodâvitoriâ.pr.goy.br
cNPJ 7s.967.760/OO01-71
Sitê otici.l: www.uniaodavitorie.pr.gov.br

IJ

FI-S

o
§

EDITAL DE HABILITAÇAO
Ref.: Chamada Públ ica n." 0212020
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 Permanente de Licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de
Chamamento Público n." 0212021 que, decorrido o prazo estabelecido no §3", do art. 48, da Lei n." 8.666/93
e nos Termos do PARECER TECNICO 015/2021, decidiu:

A

I

.

HABILITAR

a(s) seguinte(s) participante(s):

LICITANTE/CNPJ
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES ECOL óclcos
cNPJ N.' t8.867.J89/0001-32
ASSOCIAÇÃO DOS REC. E COL. DE RECICLAVEIS DO VALE DO IGUAÇU. ARCREVI
cNPJ N." 03.402.982/000t-3ó
da divulgação do resultado acima, iniciar-se-á o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de
recurso contra o resultado da Habilitação, devendo a interessada protocolá-lo diretamente no Setor de
Protocolo Geral desta Prefeitura, localizado no andar térreo da Rua Dr. Cruz Machado, n.o 205, Centro

A partir

-

União da Vitória/PR, l6 de setembro de 2021.

rdCEL

EDE

L(t c!
SU

AULO

Áo MANCE
ISSÀO

PRESIDE

RCELO SCHEID
MEMBRO

áffiÁ-.4«-

WILMAR ALEXANDRE DOMINGOS BIEBERBACH
MEMBRO
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITóRIA

Rua Dr, Cruz Machado, 205
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Site Oficial: www.uniaodavitoria.pr.gov.br

União da Vitória, 01 de setembro de 2021.

Memorando no 1871202'l

Assunto: Parecer Técnico

No

0í 5/202í

Referência: Edital de Chamada Pública

N.o

022020

De: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Para: Departamento de Compras e Licitações
À Comissão Perma nente de Licitaoões

Em atendimento à vossa solicitação, relativamente à análise e emissão de
Parecer Técnico acerca do Procedimento de Chamamento Público epigrafado referente

análise

de

documentação complementar apresentada pelas proponentes, após

concedido prazo pela CPL às participantes, conforme a Ata de Sessáo Pública datada

de

1310812021 , estamos enviando

em anexo o Parecer Técnico No 015i202

Sendo o que se apresenta para o momento,

cam

eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

nio Oscar Nhoatto
ário M unicipal de Meio Ambiente
Decreto no 09/2021
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ANEXOS
Parecer Técnico No 015/202'l
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PARECER TECNTCO 015 I

De: Departamento Técnico

- Secretaria Municipal

2021
de Meio Ambiente - SEMMA

Para: Departamento de Compras e Licitações

RCfErêNCiA: EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.9 02/2O2O

Foi encaminhado pela Comissão Permanente de Licitações

-

CPL ao Departamento

Técnico desta Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, solicitação de análise

e

emissão de Parecer Técnico do Procedimento de Chamamento Público epigrafado realizado

por esta Municipalidade, acerca da documentação relativa à qualificacão técnica exigida
para fins de Habilitação, nos termos do item (5] do Edital em referência. Trata-se de
solicitação de análise a respeito

de

documentação complementar apresentada pelas

proponentes, após concedido prazo pela CPL às participantes, conforme a Ata de Sessão
Pública datada de 13/08/2021.
O presente procedimento de Chamamento Público tem por obieto a contratação de

organização(õesJ cooperativas e/ou associações de catadores de materiais recicláveis

reutilizáveis para a execução de serviços de COLETA SELETM

E

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.

Vieram para análise os documentos protocolados e apresentados pelas seguintes
cooperativas e/ou associações de catadores:

.

ARCREVI

-

Associação dos Recicladores e Coletores de Recicláveis do

Vale do lguaçu, pessoa iurídica de direito privado, inscrita no CNPr/MF sob
n.e 03.402.982/0001-36, com sede na Estrada André Balardini, 186

- Bairro

cristo Rei, união da vitória/PR.

o

U

COOPERTRÁGE

-

COOPERATIVA

ECOLÓGICOS, pessoa iurídica de

DE TRABALHO DOS

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob

n.s 18.867.389/0001-32, com sede na Rua Felix Durdyn, 144
Rei, União da

vitória/PR.

AGENTES

-.-fu-+
./
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Conforme se depreende da 'Ata de Sessão Pública para Abertura de Envelope de

Habilitação Visando Analisar Documentação Complementar', sessão realizada em
13/08/?021:
No dia e horâ supramcncionados nâ sede da Prefeiturâ MuniclPel reuntram-se os
Membros da comrssão Permnnente de Licitação. coníormc Decreto Municipál n0
53/2021. Tendo em vistã o Edital de Resultado de lulgamento da Documentação de
Hahilitaçâo de dcspacho dr dêclsão do dia 26/07lZO2l, nos termos do ân. 48, §3r da
Lei ns 8.666/93, coo(edido prazo de 08 (oito) dias út is. para CooPERATIVA t E
TRÁBAI-HO DOS AGENTF§ ECoLÓCICOS e ÁSSOCIAÇÀO DOS RECICIÁDORES E
DO VALE DO ICU^ÇU - ÂRCREVI. INABILITADÂs ao cename
prazo
em epigraÍe. sendo fixando o
nova docu mentaçào no prâzo máximo até Q6/08/202r, em horário de expedie[te do Paço
Municipal, ou seie das l2h00minàs l8h@min Protocolaram a documêntâcâo:

coLEroREs DE RECICúVEIS

__

G(X)PER TTVA/A§S{XI ç^O/CN?!

REPRESEf'iTÂNTE

COOPERATIVA DE TRABALHO DO§ AGENTES ECOLOGICOS

cNPl N.o t 8.867.3819/000r -32
Protocolo n.q 0036.0092?02 - O4lOAl20Zl às l3h59min

lzabell€ MaÍia dos sántos
cPF n. c 093.620.249.18

ASSOCIAÇÂO DOS RECICTÁDOREs E COI.ETOREs DE
RECTCLÁVE|S DO VAI.E DO rGUAÇlt - ARCREVI

cNPl N e 03.402.982/O001-36
Prorocolo n.e 0036.0ü92?06 - U /W/2021 às t4h29min

loào Maria da Rosa
862 1t5.449-A?

CPF n e

6X

lnicidda â scssão, os membros da CPL rubncaram a documentâção apresentadá,
destacando que a Cooperâtiva de Trabalho dos Agentes gcoló8icos apr€sentou e
documentaçào direto na past.r de processo (fora de envelope lacrddo) e â Associaçào dos
Recicladores e Col€tores de Recicláveis do Vale do lSuaçu apÍesentou a documentação
acondicionada em envelope lacrado.

I

r.

)
i

V

.r
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Numa primelre ãnálisê dos documentos fahántes, a Comissà) Permanente de Licitaçào
destacou o setuinte:

IE oE uctÍrçIo
- PJrJ Paíc(cr Tc(nrc(l

côildd.í.c.G coltlls.5lo ?ERIAÍI
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Em seguida. dada

a

necessidade de uma análise té(nica por Perte da Secretaria

-

SEMM^, conforme detalhado acima.

à

Comissão
Permânente de l,icitaçâo suspendeu â sessào, inÍormando que quando da conclusào da
análise da Documentaçâo, sêrá emitido um 'Edital de Habilitaçâo'. o qual será

Münicipãl de M€io Ambiente

oportunâment€ divulgado alravés do Portal da ltrefeitura Municipal d€ Uniào da
Vitôtid, wr]r,,&aiggllg]/iiaai,,eÍ,tlst bÍ. (l-icitaçôes ----'-' Chamamento Público) e. frxado
em quadro próprio existente nas dep€ndências da Prefeiture MuniciPal de Uniâo da
Vitória.

Dessa forma,

no presente Parecer Técnico serão analisados os

elencados pela Comissão Permanente de Licitações

-

documentos

CPL nas tabelas acima (Ata de Sessão

Pública de 13/OB/2021), conforme especificaçôes do Edital:

5.1.9. Cêrtlficâdo d€ Licenciamento do Corpo de Bombeiros Millter

epllcál'el:

-

CLCB, quandô

,42,
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5.1.12. Dêclârâçào assinada pelo responsável legal da Assoctaçào ou Coopcratlra de
catadores d" nratêrleis reclclâEls contendo a relaçâo nomlnâl e numêricâ dos
eqrúpaNêntos, máqulnas c vciculos disponivêls que serào utilizados na exêcutào dos

referldos sêníços, em coúormldade às êsp€clffcâçôes e ao nuDrcrárlo minlmos
cstabclecidos no Termo de Refcrência e nos Pro,êtos Bá§cos da cedâ Lot.. Partês
intêgrântês dest Editàl (Ân"xo ty); conforme llstagcn abalxo:
No caso do Lot? 7:

Veiculos col.tores: camüüões equipados com carro(?rlâ baú de capacldade
nonúral mínhnà d€ ,13 rr3 (quarcnta ê tras nretros flibtcos] aProPrtidà Pàra
coleta de residuos sólldos urtanos. confomre nornus e legshçào ligentes. dê
carcgemento tráselro, tE-UlilDftql0i@
ânos dê ld2de pera toda a frote:
Apar€llros rastreador€s. GPS (6loáal Posttiottfitg $'stenl - SÍsteme de
PosicioDanento Clobd). GPRS ou ouro êquipânrcnto sínúlar qrre Pêrnrita

ldêntificâr êm tempo reel os petanrsos dos rotêlros Percorridos p€los
cemlnhõês de colete. equlpedos com soÍu'ore êsP€cíffco para a ffuellàde

descrlta@;
0l

(um) l'êÍculo leve parâ fiscdlzâçào e àpoio aos scn'lços;

No taso .lo Lote

.

2:

Veículos coletorês: cârrünhões equiPedos com cerrocerlâ baú de capactdade
nornhral minina cle 43 m3 (quareDtâ e três metros citblcos) aproprtada para

colch dc r.rÍduos sólldos urbanos, confomra normâs ê lê8isleçào t'igêntês. dê
carregânênto trâselro, enl núnrêro míull}lô de 03 (tras) câmilüõês. com até 15
anos dê idâdc pâra toda e frote;
" A glória d?sa úkímê cosa s.ni moior do qu.
db o Scnhor dot &.éftttÚr- @at29"

o

do pd:m.irn, díz o Srnhor dG Exértltos,

.

n

st

fugo,r

dú.i

o

W,

Pátlna 6 de 77

.

Àparelhos râstreadores, GPS (6ioàal Positíoning .tvstem - Sistêma de
Poslcionamento Global). GPR§ ou outro equlpamênto que Permite identiflcar
em tempo rêâl os percursos dos roteiros percorrldos pelos caminhôes de colcta.
eqúpados com sofit are específico para a f,nalidadê descrita êm toda a frotâ dê

.

veículos coletores:
0

t (um] veinüo

leve para fiscalização e apoio âos serYiçosl

5.1.12,1- Atençào: Os r.eículos. tnrÍgutitos, equlpantentos â os inst(lraçiies de aPolo,
obededdas as espec&ações, nornlús e quantldades cortsr'deradas corno nrr'rlilrlcs e
rreressridas por es te Edital, na Íonna relotionada pela ENTIDADE na Dedatoçào do
item 5.1.12, iteverôo estar disponíveis paro d rcolizaçào de vistotio Pela PreÍeitura'
em unt prozo tttáv,mo de até 10 dias a parlir da divulgaçào do resultado da fase de
habilitaçào, poÍtdnto, antej do assiratura do Contrato, no municiplo de Unlào da

t'itórid/PR.
5.1.12,2. Obsene,çào: As marcas, os modelos, e outros coraíterísticas dos veículos
proposfrs pdra a reallzaçdo d.os seniços frcam o critério do Contmtada, desdc que

%

obsen ddas exigéncias c condições expres,as no Termo de Referêncio e PÍoietos Básicos.
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à

análise

proponentes, relativamente

à

da

documentação complementar apresentada pelas

qualificação técnica exigida para fins de Habilitação (somente

itens elecandas na Ata pela CPL):
ARCREVI - Associação dos Recicladores e Coletores de Recicláveis do Vale do Iguaçu

5.1.12. Declaração assinada pelo responsável legal da Associação ou Cooperativa de
catadores de materiais recicláveis contendo a relação nominal e numérica dos
equipamentos, máquinas e veículos disponíveis que serão utilizados na execução dos
referidos serviços, em conformidade às especificações e ao numerário mínimos
estabelecidos no Termo de Referência e nos Proietos Básicos de cada Lote, partes
integrantes deste Edital (Anexo IV); conforme listagem abaixo:
No caso do Lote 1:
Veículos coletores: caminhões equipados com carroceria baú de capacidade
nominal mínima de 43 m3 fquarenta e três metros cúbicos) apropriada para
coleta de resíduos sólidos urbanos, conforme normas e legislação viSentes, de
carregamento traseiro, em número mínimo de 03 (trêsl caminhões. com até 15
anos de idade para toda a frota;
Aparelhos rastreadores, GPS (Globol Positioning System - Sistema de
Posicionamento Global), GPRS ou outro equipamento similar que permita
identificar em tempo real os percursos dos roteiros percorridos pelos
caminhões de coleta, equipados com software específico para a finalidade
descrita em toda a frota de veículos coletores;
01 (um) veículo leve para Íiscalização e apoio aos serviços;
No caso do Lote 2:

Veículos coletores: caminhões equipados com carroceria baú de capacidade
nominal mínima de 43 m3 (quarenta e três metros cúbicos) apropriada para
coleta de resíduos sólidos urbanos, conforme normas e legislação vigentes, de
até
carregamento traseiro,
anos de idade para toda a frota;
Aparelhos rastreadores, GPS [6/obol Positioning System - Sistema de
Posicionamento Globall, GPRS ou outro equipamento que permita identificar
em tempo real os percursos dos roteiros percorridos pelos caminhões de coleta,
equipados com s oftware específrco para a finalidade descrita cn[.todaÀftoladc
veículos coletores;
01 (um) veículo leve para fiscalização e apoio aos serviços;

tu

- > Apresentou Declaração contendo a relação de equipamentos,
completa
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A capacidade declarada e o quantitativo de veículos coletores e carrocerias atende as
especificações e quantidades mínimas necessárias estabelecidas em dimensionamento e
previstas pelo Proieto Básico do Edital, bem como a especificação relativa à idade da frota.
Também, quanto ao veículo leve para fiscalização e apoio aos serviços, o veículo relacionado
atende às especificaçôes e quantitativo estabelecido em Edital.

Portanto, o documento Anexo tV apresentado está em conformidade às exigências
editalícias.

COOPERTRÂGE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES ECOLÓGICOS

5.1,9, Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros Militar

-

CLCB, quando

aplicável

- > Apresentou Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros - CLCB Ne
3.1.01.21.000103 4377 -67, com validade até 16 de lunho de 2022; portanto CLCB válido.

No CLCB consta como Código de Atiüdade Econômica [CNAE):3811/4-00
resíduos não perigosos, portanto em conformidade ao objeto deste Edital.

-

Coleta de

Portanto, documento apresentado em conformidade à exigência editalícia.

Recomendamos análise pela Comissão Permanente de Licitaçôes ou pelo
Departamento Jurídico, no que couber, quanto à aptidão e a conformidade dos demais
documentos de habilitação exigidos em Edital e/ou legislação vigente.
E o nosso

parecer

União da Vitória, 27 de agosto de 2021

2

Albert Otto Bach
Engenheiro Ambiental
Decreto na 472/2017
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Documentos de

HabilitaçãllXI"'rt"r*r*
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