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União da Vitória, 09 de julho de 2021 .

Memorando n" 14212021 - SEMMA

Assunto: Parecer Técnico No 011/2021

Referência: Edital de Chamada Pública N.'0212020

De: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Para: Departamento de Compras e Licitações

A Comissão Permanente de Licitacões

Encaminhamos em anexo o Parecer Técnico 01112021 , em atendimento

à vossa solicitaçáo referente à análise e emissão de Parecer acerca da

conformidade da documentação de Qualificação Técnica de cada uma das

proponentes participantes do Edital de Pública N.o 0212020.

Sendo o que se apresenta para o mo ocamo-nos à disposição

para eventuais esclarecimentos

o Oscar oatto
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Decreto 9/2021

'*G,
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PARECER TECNICO Ott /2021

De: Departamento Técnico - Secreteria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA

Para: Departamento de Compras e Licitações

Referência: EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N,9 02I2O2O

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 documentaçâo relativa à qualificação técnica exigida

para fins de Habilitação, nos termos do item (5J do Edital em referência.

O presente procedimento de Chamamento Público tem por obieto a 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 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:

o ARCREVI - Associação dos Recicladores e Coletores de Recicláveis do

Vale do Iguaçu, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob

n.s 03.402.982 /0001-36, com sede na Estrada André Balardini, 186 - Bairro

Cristo Rei, União da Vitória/PR.

. COOPERTRAGE - COOPERATM DE TRABALHO DOS AGENTES

ECOLÓGICOS, pessoa iurídica de direito privado, inscrita no CNp.l/MF sob

n.0 18.867.389/0001-32, com sede na Rua Felix Du rdyn,744 - Bairro Cristo

Rei, União da Vitória/PR.

Conforme se depreende do Edital, os documentos exigidos para fins de Habilitação

sao:
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s. Do§ DoCUMENTOS PARÂ HÁBrLmAqiO
5.1. As Ássoctaçôes ou Cooperâü1.âs lnteressadas deverâo encanrlnhar a conússào

Permanente de Licitaçào os documentos a seguir:

5.1.1. Ato Constitudro. Estâtuto ou Contrato Sociâl;

5.1.2. PÍol? de inscriçào no Cadastro Nacionai da Pêssôâ lurídicâ ICNPI) m.diantÊ a
âprêsêlrtâçào do compro\'ânte dê iüscrtçào Ê d€ sltuâçào câdastrâl ên tldâ Pela
Secretâriâ dâ Receltâ Federâl do Bràsil;

5.1..3. Pror.â de reg[leridade com a Fazendo f.ííem, (Coniunte de Quitaçâo de Tributos

Fedêrâis, dâ Dír,lda PÍrblice dâ Ulllào e Regularídadc Social Prêl'tdenclárla - INSS,

e..ryedidâ peh Secretariâ dâ Rêcettâ Federal). Estadual [Negaüve dê Trlbutos EstaÍlueis

emltldâ p ela respectilnâ Secretariâ de Es tado da Fazenda) e ,ríua iclpal (Negatlr.a de todos

os Trlbutos MunlcipâIs, expedlda pela respectlva Secreterla Mruriclpâl da Fazendal dir

sede dâ ltcltente, dentro de seus prazos de rcrlldade, de acordo com o AtÍ8o 29, inciso tll
da Lei ne 8.666119931

5.1.,1. Pro!ã de tnextstêncis de débttos inâdinpltdos p€rânte à lustlçâ do Trabelho,

nretllante a apresentâçào de Certidào Ne8âth'â ou Posltil'â corn Efelto de Negatil'â" nos

tennos do artigo 6,12-A de cousolidâção das Leis do Trabalho, aprovàde Pelo Dêcreto-

Lei 5..t52, de 1r de nmio de 19.13.

5.1.5. Pro\.â de regularidade perante o Frudo de G3rântle Por Tenrpo dê serrlço - FGTS,

medlante aprese»tâçào do Certificado de Regularidade do FGTS - cRF, fornecido Pelâ

CâL.lâ Econômicil Federal - CEF;

" A gtM.o d6tu úttina cosn saú úalor do qu. d do príÍ](rlry dtz o ienhor ds Ex&tos, . ndsÍE lvga. darel n poz

dE o Selr,hor dos Exácítí6," (Á0s29)"
Páiina 5 dê 7,

5.1.6. Llcença Àmbiental rúltria para a âth{dâde de coleta e úansportê de resíduos

sólidos rúo perigosos (classe II), erpedtda pelo órgão ambiêntal êstâdual (lATl, eln nome

da Entldade e parâ o endêrêço de funcionâmento de suâs hstâlaçôes físicas e/ou
gârâgens;

5.1.7. Âli.ârá dâ vigllâncle SâlritáIie;

5.1.8. LicÊnçâ de locâllzãçâo ê Funclon.ürento do !ÍunlcíPio;

5.1.9. certificãdo de Licenciimento do Corpo de Bonbeiros Militâr - CLCB, quando

âplicá1.e1;

5.1.10. Declerâcào Uniffcarla (Anexo Il);

de Coleta Seleth.â {Anexo III);
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5.1.11. Declâraçào d:(s) respectiva(s) assoclâçâotõ€s) e/ou cooperetiÍa(sJ de que possui

infraestmt[rà € plena capacidade operecional e âdrninlstràtilã Para executâr os sên'iços
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No cdso do Lote 7:

VeÍculos coletores: cemlnhôes eqúpados com carrocêúâ baú de capacldade
nomlnal mÍntma de 43 m3 (quarenta ê Eés metros ctibtcosJ aproprlada para
colcta de resíduos sólldos urbanos, confomre normas e leSisleçào ügêntês, de

cârl'êgâmênto trâsêlro, em-:[inero-rnÍ@
anos de ltlade para toda a frota:
Apârellros restreadores, GPS (6lobal PosÍtionlng S.}'sterr - Slstenre de

Poslcionâmênto Global), GPRS ou outro êqüParnênto sünllâr que PernÍtâ
ldênttâcar êm tênrpô real os percursos dos roteiros pêrcorrldos pelos

cânrlnhôês dê colête, equtpados con soXruare espccífico para a ffnüdade
dêscrltâ enr todâ â frotâ de I'eÍcúos coletores:

Ol (um) veículo lê1? para fiscalizaçào e apolo âos seniços:

5.r..12. Dêclàraçào asslnada pelo respolrsál'cl legal da Associaçào ou Cooperetlva de

catadores de nraterlâls rccicláveis contcndo a relaÉo nomlnd c numéricâ dos

êquipamentos, máqulnas c r.ciculos dlsponivels quê sêrão ttüllzâdos nâ êxeflrçào dos

referldos scn{ços, cm conformldade às cspaclieçôes e ao numeÉrlo mÍnlmos

astabeleidos no T?rmo dê RêfêÉnclâ e nos Pro,êtos Ráslcos dc cadâ Lotê, Pârtes
intêgr rt"s destÊ Edttal (Âncro lV); conformc llstagem abalto:

No caso do Lotc 2:

o VeÍculos coletores: camlnhões eqúpâdos com cârocerle baú de capactdade
nornlna.l mínirna de 43 m3 (quârenta e três metros oíbtcosJ aproprlada pare

colête d€ resíduos sólldos urbânos, confomte norn»s e lcgislação vtgcntes, de

carreSâmento trâseiro, elluffu lleLoifÍ@
ânos dê idâde parâ todâ a frote:

" A glória dcatu últí'r,o cosd r'ná molor do qu. a do ptttÍcirq dE o Sênhot ti.§ &értitot e ,crta hgor dorcí a W,
díz o S?,úor dosExtu (ACa2A"

Páglna 6 de 77

Aparelhos restrêadores, GPS (6labal Poitioning Systern - Sistema dê

Poslclonamênto Global), GPRS ou outro êqüpamênto que permitâ tdêntiflcâr
em têmpo real 06 percursos dos roteiÍos percorridos Pelos câminhões de colêtâ.

equipados com so.flware específico para a finalidade descrlta em tode a frotâ de

veícu.los coletores:
01 (um) veículo ler,ê pârâ nscâlizaÉo ê apoio aos serviços:

5.1.12,!, Âtençào: Os veículos, tná.qulnos, equiPdrientos c as lns|Jlaçôes de aPoro'

obedecidas as especifrcações, ,tot'rnas e quontidades cottsidet'adas cotno tttÍnimas e

necessátios por este Edital, »d lonna relacionada pela ENTIDADE na Declaração do

itcnt 5.1.72, deyetão eslor disPoniveis Para a realizaçào ile Yistoria Pela h'eleiárro,
ent um prazo máxh to de até 10 dids d Partír ila alll,r,tlgaçào do resultado da Íase .le

habllltaçào, poftanto, ant?s da a§sírlaturd do Cotttrato, no mwútíplo de Üniào da

vitórla/P&

5.7.12,2, Obsenaçào: As marcas, os modelos, e outras cardcteitticas dos seículos

propostos para a realização dos sa:yíços ficam a critÍrio da Conlatada, dêúe que

obxruadas exigêncías e condíçô* expressos no Termo dê Referêncía e Projetos Básicos.

FLu S
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5,1.13. Dcclaraçáo formd. passada pelo rêprcscntâxt! lcgal da antidâdê. tnücando o(as)

profissional(is) têgal.nêrtê bebüttado(as) pare atuâr corlo Rcsponsável Tót'nico para

rêspotrder tecnicameútê pêlos sêniços conü"âtâdG, confonnc modclo contido no

(Ancro l');

5.1.U. D.chrâÉo formal. passâdâ palo(a) Responsável Téorko(.) da entidade

.utorizetrdo sue hclusào na equlpe, conforme modclo dc decleraSo colrddo no (Ancro
Irt),

5.2. Â ausância dc qualquer um dos docuEeDtos do iteE 5.1 acarretará na desabllitação da

Assocl.Éo ou CoopcrâtilrÀ

5.3. 0 descumprimênto dê quaisquer das espectficações c/ou do nunerárlo mínimos

êstabêlecidos no Termo de Referêncla e nos Proictos Básicos de câda Lotê Pâre
equipamêntos, máqulnas c veí«rlos, no momênto da viíoriâ dê quê trata o item 5.1.12.7,

acarrotârá nâ dcsabilitaçào dâ AssociaÉo ou CooperâüvÀ

As exigências documentais quanto à qualificação técnica nos processos de dispensa de

licitação ou licitação são definidas pelo Art. 30 da Lei A666 /1993:

Passamos à análise da documentação apresentada

relativamente à qualificação técnica exigida para fins de Habilitação

OÉ urtl

Li.

FLS o
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pelas proponentes,

Art.30. A documentoção relativa à qualificação técnica límitor-se-á a:

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;

ll - comprovação de aptidão paro desempenho de atividade pertinente e

compatível em características, quantidades e prazos com o obieto da licítação, e

indicação das instalações e do aparelhomento e do pessool técnico adequados e

dísponíveis para a realizoção do objeto da licitoção, bem como da qualificação de cada

um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

lll - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos,

e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todos as informoções e das condições

locais para o cumprimento dos obrigações obieto do licitação;

tV - prova de otendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o

coso.

Portanto. ouanto à qualiÍicacão técnica' neste Parecer serão analisados os

documentos exigidos nos itens 5.1.6 ao 5.1.9 e 5.1.11 ao 5.1.14 do Edital.
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ARCREVI - Associação dos Recicladores e Coletores de Recicláveis do Vale do Iguaçu

5.1.6. Licença Ambiental válida para a atividade de coleta e transporte de resíduos sólidos

não perigosos (classe II), expedida pelo órgão ambiental estadual (lAT), em nome da

Entidade e para o endereço de funcionamento de suas instalações fisicas e/ou garagens

- > Apresentou Licença Ambiental Simplificada Ne 174349 com validade aÍé 08 /12/2025
para atividade especifica de Transportadora de resíduos não perigosos (classe II), [detalhes
da atividade: coleta e transporte de resíduos não perigososJ e para o endereço de

funcionamento Estrada André Balardini, 186; portanto em conformidade à exigência

editalícia.

5.1.7. Alvará da Vigilância Sanitária

- > Apresentou Requerimento de Licenciamento Sanitário datado de 17 /OS /2021 e com
protocolo realizado na data de 79 /05 /2021.
Apresentou também uma Declaração emitida pelo Departamento Municipal de Vigilância

Sanitária de que a Licença Sanitária do ano de 2021 encontra-se em tramitação. Declaração

datada de 07 de junho de ZOZT e assinada pela servidora municipal Nicóli L. Schaefer,

Médica veterinária.
Portanto, documento apresentado em desconformidade à exigência editalícia. Sugere-se à

Comissão Permanente de Licitações efetuar diligências junto ao Departamento Municipal

de Vigilância Sanitária.

5.1,8. Licença de localização e Funcionamento do Município

- > Apresentou Alvará de Localização e Funcionamento do Município Na 15644, para a

atividade principal 38L1-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos, para o endereço de

funcionamento Estrada André Balardini, 186. Portanto em conformidade à exigência

editalícia.

5.1,9. Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros Militar - CLCB, quando

aplicável

- > Apresentou Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros - CLCB Ne

3.9.01.21.0001212297 -33, comvalidade até 14 de Maio de 2022.

No CLCB consta como Código de Atividade Econômica (CNAEJ:3811/4-00 - Coleta de

resíduos não perigosos.

Como condicionantes constam: capacidade de público de 20 pessoas e proibição do uso de

GLP.

Portanto, documento apresentado em conformidade à exigência editalícia.

FLS o

OE
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carregamento traseiro, lnlm

5.1.11. Declaração da(s) respectiva(s) associação(ões) e/ou cooperativa(s) de que possui

infraestrutura e plena capacidade operacional e administrativa para executar os serviços de

Coleta Seleüva (Anexo III);

- > Apresentou Declaração de Plena Capacidade Operacional para o objeto do edital Nq

02/2020, em conformidade à exigência editalícia.

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 IVJ; conforme listagem abaixo:

No coso do Lote 7:

Veículos coletores: caminhões equipados com carroceria baú de capacidade

nominal mínima de 43 m3 (quarenta e três metros cúbicosl apropriada para

coleta de resíduos sólidos urbanos, conforme normas e legislação vigentes, de

e

anos de idade oara toda a frota;

Aparelhos rastreadores, GPS (6lobal Positioníng 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 fiscalização 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

carregamento traseiro, em número mínimo de 03 [três] caminhões. com até 15

anos de idade nara toda a frota;

Aparelhos rastreadores, GPS (Global Positioning System - Sistema de

Posicionamento GlobalJ, GPRS ou outro equipamento que permita identiÍicar

em tempo real os percursos dos roteiros percorridos pelos caminhões de coleta,

equipados com software especíhco para a finalidade descrita em toda a frota de

veículos coletores;

01 (um) veículo leve para fiscalização e apoio aos serviços;

- > Apresentou Declaração contendo a relação de equipamentos, máquinas e veículos

a'

oÉu

FLS
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Não foram especificados marca, modelo e se os veículos são próprios, alugados,

arrendamento, etc. conforme previsão editalícia.

Portanto, documento apresentado em desconformidade à exigência editalícia.

Fica a critério da Comissão Permanente de Licitações efetuar diligências,unto a Proponente,

no sentido de propiciar prazo para adequação do documento.

5.1.13. Declaração formal, passada pelo representante legal da entidade, indicando o(as)

profissional(is) legalmente habilitado(as) para atuar como Responsável Técnico para

responder tecnicamente pelos serviços contratados, conforme modelo contido no (Anexo

vl;
- > Apresentou Declaração de Responsabilidade Técnica indicando engenheiro ambiental

devidamente registrado e em situação regular perante o CREA-PR. Conforme a Matriz de

Competências para Resíduos Sólidos, editada pelo CREA-PR em 2014, o proÍissional

engenheiro ambiental possui atribuição para responder tecnicamente pelos serviços de

coleta e transporte de resíduos sólidos não perigosos e perigosos originários de quaisquer

atividades. Assim, o proÍissional indicado é legalmente habilitado para atuar como

Responsável Técnico para responder tecnicamente pelos serviços contratados.

Portanto, documento apresentado em conformidade à exigência editalícia.

5.1.14. Declaração formal, passada pelo(a) Responsável Técnico(aJ da entidade

autorizando sua inclusão na equipe, conforme modelo de declaração contido no (Anexo VI];
- > Apresentou Declaração do profissional autorizando sua inclusão na equipe como

Responsável Técnico pela execução dos serviços inerentes ao objeto do Edital.

Portanto, documento apresentado em conformidade à exigência editalícia.

COOPERTRAGE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES ECOLOGICOS

5.1.6. Licença Ambiental válida para a atividade de coleta e transporte de resíduos sólidos

não perigosos [classe IIJ, expedida pelo órgão ambiental estadual (lAT], em nome da

Entidade e para o endereço de funcionamento de suas instalações fisicas e/ou garagens

- > Apresentou Licença Ambiental Simplificada Na 180933 com validade até 71./05/2030
para atividade especifica de Transportadora de resíduos não perigosos (classe II) (detalhes

da atividade: coleta e transporte de resíduos não perigosos classe II) e para o endereço de

funcionamento Rua Félix Durdyn, 144; portanto em conformidade à exigência editalícia.

FLS

oÉu
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2

5.1.7. Alvará da Vigilância Sanitária
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- > Apresentou uma Declaração emitida pelo Departamento Municipal de Vigilância
Sanitária de que a Licença Sanitária do ano de 2020 encontra-se em tramitação. Declaração

datada de 25 de setembro de 2020 e sem assinatura ou carimbo da autoridade responsável.

Portanto, documento apresentado em desconformidade à exigência editalícia. Sugere-se à

Comissão Permanente de Licitaçôes efetuar diligencias junto ao Departamento Municipal

de Vigilância Sanitária e/ou à proponente.

5.1.8. Licença de localização e Funcionamento do Município

- > Apresentou Alvará de Localização e Funcionamento do Município Ne 12737, para a

atividade principal 3839-4/99 - Recuperação de materiais não especificados

anteriormente. Consta também em atividades secundárias 3871-4/OO - Coleta de resíduos

nâo perigosos (não exerce no endereço).

0 endereço de funcionamento do Alvará é Rua Felix Durdyn, 144 - Bairro Cristo Rei.

Portanto documento apresentado em conformidade à exigência editalícia.

- > Apresentou Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros - CLCB Ne

3.1.01.19.000103 4377 -75, com validade até 11 de Fevereiro de 2027', portanto CLCB

vencido. Consta também da documentação apresentada um protocolo de solicitação de

Vistoria Periódica em Estabelecimento, datado de 24/05/2027.
Portanto, documento apresentado em desconformidade à exigência editalícia. Tendo em

vista o referido protocolo de solicitação de Vistoria, fica a critério da Comissão Permanente

de Licitações efetuar diligências junto a proponente e/ou ao Corpo de Bombeiros Militar do

Estado do Paraná.

5.1.11. Declaração da(s) respectiva(s) associação(õesJ e/ou cooperativa(s) de que possui

infraestrutura e plena capacidade operacional e administrativa para executar os serviços de

Coleta Seletiva (Anexo IIIJ;

- > Apresentou Declaração de Plena Capacidade Operacional para o obieto do edital Na

02/2020, em conformidade à exigência editalícia.

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:

o
t

oÉ u§
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5.1.9. Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros Militar - CLCB, quando

aplicável
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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

carregamento traseiro, em número mínimo de 03 (trêsl caminhões. com até 15

anos de idade oara toda a frota;

Aparelhos rastreadores, GPS (Global Posiüoning System - Sistema de

Posicionamento Global), GPRS ou outro equipamento que permita identificar
em tempo real os percursos dos roteiros percorridos pelos caminhôes de coleta,

equipados com softwore específrco para a finalidade descrita e!0-.tgdaÀ[rq[a!c
veículos coletores;

01 (uml veículo leve para fiscalização e apoio aos serviços;

- > Apresentou Declaração contendo a relação de equipamentos, máquinas e veículos

incompleta, tendo em vista que não contém a especificação completa do terceiro veículo

coletor, o qual consta no campo observações "a adquirir".

FLS

UIJ'{o

o

OÉ

Destacamos que as Capacidades declaradas, em Ton, para os 3 (três) veículos, inclusive o

terceiro veículo coletor à adquirir, atendem as exigências do edital, pois realizando-se a

conversão de capacidade nominal prevista em metros cúbicos (mínima de 43 m3) para

toneladas e considerando que a capacidade real de carga é de 70% da capacidade nominal,
portanto a capacidade declarada dos veículos atende as especificações mínimas necessárias

estabelecidas em dimensionamento pelo Projeto Básico do Edital.

5.1.13, Declaração formal, passada pelo representante legal da entidade, indicando oI )

Página 9 de 11
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITóRIA
Rua Dr, Cruz Machado, 2O5 - 3'e 40 Pavimentos
Fone: 42 3521-1200
cNPr 7s.967.760 / OOOI-7 t
Site Of icial: www.uniaodavitoria.pr.gov.br

No caso do Lote 7:

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

carregamento traseiro,
anos de idade para toda a frota;

Aparelhos rastreadores, GPS (Globol Posiüoning 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@;
01 (um) veículo leve para fiscalização e apoio aos serviços;

Sugere-se à Comissão Permanente de Licitacões efetuar diligencias iunto a Prooonente. no

sentido de orooiciar a adeouacão do documento.



ffi
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITóRIA
Rua Dr. Cruz Machado, 2O5 - 3" e 4" Pavimentos
Fone: 42 3521-1200
cNPJ 75.967.760 I OOO1-7 L
Site Oficial: www.uniaodavitoria.pr.gov.br

profissional(is) legalmente habilitado(as] para atuar como Responsável Técnico para

responder tecnicamente pelos serviços contratados, conforme modelo contido no (Anexo

vl;
- > Apresentou Declaração de Responsabilidade Técnica indicando engenheira ambiental
devidamente registrada e em situação regular perante o CREA-PR. Conforme a Matriz de

Competências para Resíduos Sólidos, editada pelo CREA-PR em 2014, o(a) profissional

engenheiro(a) ambiental possui atribuição para responder tecnicamente pelos serviços de

coleta e transporte de resíduos sólidos não perigosos e perigosos originários de quaisquer

atividades. Assim, a profissional indicada é legalmente habilitada para atuar como

Responsável Técnica para responder tecnicamente pelos serviços contratados.

Portanto, documento apresentado em conformidade à exigência editalícia.

5.1.14. Declaração formal, passada pelo(a) Responsável Técnico(aJ da entidade

autorizando sua inclusão na equipe, conforme modelo de declaração contido no (Anexo VII;
- > Apresentou Declaração da profissional autorizando sua inclusão na equipe como

Responsável Técnica pela execução dos serviços inerentes ao obleto do Edital.

Portanto, documento apresentado em conformidade à exigência editalícia.

É o nosso parecer.

união da vitória,07 de julho de 2021.

bert Otto Bach
Engenheiro Ambiental
Decreto ne 472/2077

oÉ
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITóRIA
Rua Dr. Cruz Machado, 2O5 - 3' e 40 Pavimentos
Fone: 42 3521-1200
cNPJ 75.967.760 I OOOL-7 I
Site Oficial: www.uniaodavitoria.pr.gov.br

ANEXOS

Documentos de Habilitação apresentados pelas proponentes - _ffi-
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ESTADo Do PARANÁ

PREFEITURA MUNtctPAL DE uNtÃo
DA vtróRrA

SECRETARIA MUNICIPAL DE

FINANÇAS

Empresa DIFácil

ALVARA DE LOCALIZAÇÃO E
FUNCIONAI\íENTO
Número: 1 5644

Nome Fentâsia:

Razão §ocial: ASSOCTACAO DoS RECICLAoORES E COLETORES DE RECICLAVEIS DO VALE DO
IGUACU

CNPJ: 03.402.9820001-36

lnscÍiÉo Municipal:

Atividadê PÍlnclpâl: 3811-4/00 - Coleta d6 Íssíduos não.perigosos (ExêÍce no endereço)

Atiyidad€(s) SocundáÍia(s); 3812-2y00 - Coleta de .esÍduos peÍigosos (Não sxerce no eodeÍeço), 3839
4/01 - Usinas de compostagem (Nâo exerce no êndereço), 3821-1/00 - Tratamenlo e disposição de
resÍduos nâo-perigosos (ExeÍce no endeÍeço)

Munlciplo: União dâ Vitória EndêÍeço: ESTRADA ANDRE BALAROINI, l8ô, CRISTO REI

CEP:8460 24

Local ê data: União da VitóÍia, quaÍta, 1'l de novêmbro de 2020

DANIELE BORGES DE LIMA
Sec.etaÍia Munisipal de Finanças

Observação

HORARIO OE FUNCIO'iAI'ENÍC D,,\S !â i]i] AS ?O OJ {T'f SEGUNDÀ A SABÂDO FXCÉÍO DOMINGOS E FFRIADOS]

Código de Autenticidade: 2oAKGMGMIF

"EMtlDo pELo FUNctoNÀRlo DARto osNy HANSCH'

Esse documento deverá permanecer exposlo e,n local vislvel no estab€lecimenlo empresaÍral
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA
Rua Drcru: Machado, ?05 - 3' e /i' PavimqntoE
Fone: 42 - 352í-1200
CNPJ: 75.967.76010001.71
Sitq Off clal: lvnw.uni.daütoía.pr.govbt

CERTIDÃO DE CADASTRO ECONÔMICO

Uniâo da Vitória(PR), 11 de Novembro de 2020.

+.

\
'}"

'..:. .

§*"

,?

(,.

Certifico a pedido que, revendo os arquivos desta Prefeitura Municipal, foi
constatado que ASS. DOS RECICLADORES E COLÊTORES 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 n" 186, neste municipio, com o ramo de atividade de Coleta de
resíduos não-perigosos,Coleta de residuos perigosos,Tratamento e disposiçâo
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.
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1g ESTADO DO PARAIIiA
PREFEITURA MUIiICIPAL DE UIiLiO DA VTTÓRIA

SECRETARIA MUMCIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO }TUMCIPAL DE V'IGILÀNCIA SANTTÁRIA

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

DECLARAÇÃO

Declaramos para os deüdos fins que a Licença Sanitríria do ano de

2O2l da empresa AssoclAÇÃo Dos RECICLADORES E

CoLETORES DE RECICLÁVEIS DO \IALE DO IGUAÇU portadora

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

186 nesta cidade encontra-se em tramitação.

União da Vitória 7 de junho de 2021
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Fi.SEST.{DO DO PÀR\\i
POLiC[\ }tILIT.{R DO PARd\.Á

CORPO DE 80}IBEIROS

2GB. SPCIP UNI-A.O DA VITORIA

CLCB. Cf,RTIFICADO DE LICENCIAMEIYTO DO CORPO Df, BO}TBEIROS - CLCB
3.9.01.21.0001212297-33

A Seção de Prevenção Coorra lncêndio c a Desastres do Corpo de Bombeiros l\'lilitar do Estado do Paraná

liceocia a cdificação/estabelccimcoto/evento,área dc risco abaixo qualificada, por estar em conlormidade com a

legislação de prevcnçâo cqotra incêndio e a desastres cm vigor:

SOCIA Ão oos RECICLADoRf,S E coLÊTORES DE RECTCLAVEIS DO VÁLE DO
Nome Frntasia: ARCREVI
C?F/CNPJ: 03.402.9820001-36
C&igo da Atividadc EcoÍômica (CNAE): _

38il/+oo - coLETA DE REsÍDUos §'ÀGPERIGosos
Logradouro ESTRADA ANDRÉ BALARDINI NúmeTo: I86

lemcoto: SEGLINDO BÂRRÂCÂO E DIREITE Baino: ROD.ESTER./PR MUNiCiPiO: UNI.{O D.A' VITORI.{-

PREVE AOECO!1BATE À INC DIO E -\ DESASTRES

o

R

Àrca Totsl: 754, I 2 mr
ÁÍea vistoriad!: 30O,OO m'
ocupação: J-a - Toóo TIPo DE DEPóslro coM CARGA DE ÍNCÊNDlo SUPERIoR A I -200MJÀ{:
Caoacidadc dc Público: 20 PESSOAS
usà ae GLp: nÃo pezuvtttoo
MedidÀr de prcvençào e combate a incêndios c a dcsastses:

SAIDAS DE EMERGENCIA
1LUMINAÇÃO DE EMERGÊNCTA
SISTEMA DE PROTEÇÀO CONTRA DESCARGÂS ATMOSFÊzuCAS (SPDA)

EXTINTORES DE NCENDIO
STNALIZAÇÀO DE EMERGÊNCIA

OBSERVAÇÔES
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MoDELo DE DEcLARAçÃo oe pleHa cAPActDADE oPER.ÀcloNAL

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de União da
Vitória/PR
REF.: Edital de Chamamento Público no 022020

OBJETO: Conkataçáo de organização(ôes) cooperativas e/ou
associaçóes dê catadores dê materiais recicláveis e reutilizáveis para a

execução de serviços de COLETA SELETIVA e transporte de resíduos sólidos
urbanos potencialmente reutiliáveis e/ou recicláveis secos, de características
domiciliares ou equiparados; devidamente separados, acondicionados e
dispostos pelos muntcipes para a coleta. A coleta é do tipo manual, método
porta a porta e/ou ponto a ponto, incluso transporte, pesagem em balança
rodoviária do munícÍpio ou por este designada e descarga nas dependências
das entidades contratadas para execução dos serviços de seleção, manuseio e
comercialização de residuos sólidos recicláveis e/ ou reutilizáveis.

Prezados Senhores,

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

03.402.982000'l -36, com sede no endereço da Estrada André Balardini, No

186, Bairro Cristo Rei, Em União Da Vitoria - PR, neste ato representado
pelo Senhora Ana Paula Alves, portador do RG. n.o í0.í31.55í-7 SSP/PR, e
do CPF 077.482.í99-07, DECLARA expÍessamente que possui infÍaestrutura
para sealizat a coleta seletiva dos residuos recicláveis no Município de União
da Vitória/PR, bem como apresenta o sistema de rateio entÍe os associados e
cooperados.

DECLARAMOS ainda que, para todos os Íins de direito, que possuimos
plena capacidade operacional ê administrativa para executaÍ os serviços,
procedendo às contratações necessárias em tempo hábil, bem como
efetuando, quando necessário, as substituições ou complementações no
quadro de pessoal, assumindo inteira responsabilidade pela perfeita e completa
execuçáo dos serviços em objeto.

União da Vitória - PR, 08 de Junho de 2021

w
Arcrevi

cNpJ 03.402.98210001 -36
Ana Paula Alves

RG n' 10.13í.551-7 SSP/PR
CPF no 077.482.'199-07
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ANEXO 'lV"

RELAçÃo DE EeutpAMENTos, tntÁeu$tes E vEícuLos

OBJETO: ContrataÉo de organizaÉo(ões) cooperativas e/ou âssociaÉes de catadores dê
materiais recicláveis e reutilizáveis para a execuÉo de serviços de COLETA SELETIVA e
transporte de resÍduos sólidos urbanos potencialrnente reutilizáveis e/ou recicláveis secos,
de características domiciliares ou equipâredos; devidamente separados, acondicionados e
dispostos pelos munícípes pera a coleta.
À Comissão Permaneote de licitaÉo da PreÍeitura Municipal de União da VitóírPR

REF.: Edital de Chamamento n.o 02020
RELAÇÃo DE EoUIPAMENToS E VEICULOS DE SERVIÇO ryEICULOS COLETORES E
vEicuLo LEVE):

Lote 1

Quentidade
cl)

DescÍiÉo Mârca lnodelo ano Poténoa
('2t

Câpecidede Observaçóes
r3)

3 Câminhão
Cobtor

Aré 15
anos

43m!

GPS

1 Veiculo de
âpoio

Data:
oEto6no21

EmpÍesâ Propor€rte: ASSOCIACAO
OOS RECICLADORES E COLETORES
OE RECICLAVE'§ DO VALE DO
IGUACU . ÂRCREVI

Nome do Repres€ntante Legal: Ana Paula Alvâs
Assinsturs do Ro9ír8ênlante l-!gal:

Qrr"t ,P--t t -16-1Ê....

Ouantidade
c1)

cARAcrEEIsrcÁs

DescrjÉo Marca modelo âno Polànci,
12\

Câpaciladê Observaçóes

3 Caminhào
Coletoí

Aré 15
anos

43m"

GPS

1 VêÍqrlo
dê apoio

Data:
0üc6no21

Émp.esa Píoponentê: ASSOCIÂCAO
DOS RECICLADORES E COLETORES
OE RECICLAVEIS OO VALE OO
IGUACU . ARCREVI

Nome do ReDresentanlê Lesal: Anâ Paula Alve§
Assrnstura do Rêgeaênta ntg Leo€l:

8,.o pr-,r^ nÊ.
(' í ) Esta ÍelaÉo deverá estêr de acordo com o especiÍicado nos Proietos Básicos dos Lotes 1

e 2 constantês no Temo de Referênciâ deste Editãl
(' 2) FoÍnecer a potência em HP ou CV.
(' 3) Na coluna observaçõês indicar se os equipamentos, máquinas e veÍculos sáo própÍios ou
alugados, alocados através de contrato de anendamento (leasing), ou a adquirir.

Uniâo da Vitóíb - PR, 08 de Junho dê 2021

cNPJ 03.rto2.982i0001-36
Ana Paula Alves

RG no í0.131.55í -7 SSPTPR

CPF no 077.482.199-07
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tANEXO "V"

MODELO DE DECLARAçÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Prêzados Senhores, 
._

O abaüo assinado, Ana Paula Alyos ldentidade no 10.í31.551-7 SSP/PR CPF no

077 .482.199-07, residente e domiciliado a rua André Juck, n0 806, no baino Limeira na cidade
de União da Vitôria Estado do Paraná, CEP n" 84.601-215 na qualidade de Responsável Legal
pela entidade ASSOCIACAO DOS RECIGLADORES E COLETORES DE RECICLAVEIS DO

VALE OO IGUACU - ÂRCREVI, vem pela presênte, INDICAR a Vossas Senhorias, o(s)

Profissional(ais) o(s) qua(ais) seÉ(ao) o{s) Responsável(eis) Técnico(s) pelos serviços do objeto
a ser contratado, de acoÍdo com as Resoluçôes no 218 e n" 317 do CONFEA- Conselho Federal

de Engenharia e Agrorsmia, bem como o § 10 do artigo 30 da Lei Federal no 8.6ô6/1993. caso
venhamos ã ser contrataüos.

- RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):
Nome: Rodrigo SeraÍini FerÉz da Silva
Endereço. Rua Vatôria Rua ProÍessor Cleto, CentÍo de Uniào Da Vi6ria, n" 582

CEP: 84.600-140
PÍofissão: Engenheiro Ambiental /
CREA: 13714í/D-PR
RG: '10.446.37G2

CPF: 083.091.79$36
OECLARÂMOS também, que estâ organizeçâo está ciente e se compromete a apresentar ao

Gestor do Contrato, no prazo de atê 05 (cinco) dias coridos, a contar da datã de recebimento da

Ordem de SeÍviço da Contratante, a ART (AnotâÉo de Responsabilidade Têcnica) relativa â

execuÉo dos seíviços do obieto confetedo, b€m como a ART de cârgo e funÉo do(s)
pÍofissional(is) indicado(s) que atraÉ(ão) como Responsável(is) Têcnico(s) do obieto

contÍalado, acompanhada de informações relativas ao número de inscrlÉo iunto ao CREÁúPR,

comprovante de vlnculo empregaticio, número da Cédula de ldentidade (RG) e nÚmero do

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

CREA.

uniáo da vitória - PR, 08 de Junho dê 2021

ArrÍovi
cNPJ 03.02.982m001.36

Ana Paula Alvês
RG n" 10.13í.551-7 SSP/PR

CPF n' 077.llE2.199-07

í

À comissão PêÍmanente de Licitaç& de PÍeEitura Municipal de Uniâo da Vitória/PR
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ANEXO "Vt"

OECLARAçÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO AUTORIZANDO SUA INCLUSÃO NA
EQUIPE

À Comissâo Pêrmanente de LicitaÉo da PreÍeiture Municipal de Uníão da Mtôía/PR
REF.: Edital de Chamamento Público n.' 02n020

OBJETO: Con'tsataçáo de oÍganizaÉo{Õ€s) cooperaüvas €y'ou associâçóes de
caladores de matenais recicláveis e reutiliáveis para a execuçáo de seNiços de COLETA
SELETIVA e transporte de rêsiduos sólidos urbanos potencialmente reutilizáveis e/ou
recicláveis sêcos. dê cáractêrÍsticás domicilieres ou equiparedos; devidamente separados,
acondicionados e dispostos pelos municipes para a coleta. A coleta é do üpo manual, método
porta a porta e/ou ponto a ponto, incluso transpoÍte, pesagem em balança rodoviária do
municÍpio ou por este dêsignada e descarga nas dependências das enlidades contratadas paÍa
execuÉo dos seÍviços dê selêçâo, manuseio e comercializaçáo de reslduos sólidos recicláveis
e/ ou Íeutilizáveis.

À
Comissâo e Equipe de Apoio
Prezados Senhores,

Eu, Rodrigo Serafini Ferr.z da Sllva, Engenheiro Ambiental, residente e
domiciliado na Cidade de União Oe, Estado do Paranâ, a rua Vúória Rua Professor Cleto,
Centro de União Oa Vitória, no 582, CEP n'84.60G140, portador do CPF n' 083.091.799-36 e
do RG no 10.446.376-2. registrado no CREâ sob no 137141/DPR, abaixo assinado,
AUTORIZO minha inclusão como Responsável Técnico pela execuÉo dos seÍviços ine.entes
ao objeto constante no Edilal de Dispensa de Licitaçáo em epÍgrafe.

uniáo da vitória - PR. 08 de Junho de 202'1

{

,w,.+
, -iãã,ig-Jffiirerrazl" sit""

cPM5.091.799-36 e do RG no 1o.rl4ô.37&2

Qn"^ f^t, l(§.

CREA sob no í37141/O-PR

Arcrevi
cNPJ 03.402.9820001-36

Ana Paula Alves
RG n" 10.'13í,55í-7 SSP/PR

CPF no 077.,t82.í99{7
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2&t92020 hrDariwrt.ÊÍÍDô!áfucll.p. qov-bí/rEír.clrp.ocÊasdnprln€-míxhldrpo-.lvsrr/l tcod-.lvgrJ112O3Olo/coJndocolo/PRP2O4515

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL OE UNIÃO

DA VITÓRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS

Empresol)Focil

/rllt\

ALVARA DE LOCALIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO
N(inlero 1,'7:i'l

NoÍna FÍrtralr:
R.ETO SOCI'I: COOPERATIVA DE TRABALHO OOS AGENTES ECOLÓGICOS - COOPERTRAGE

C PJ: 18.867.389i0O01-32

h.cÍlçlo Uunlclpál:

Âüyld.dô Prkrclpd: 38394199 - Recup€ração d€ mâtôÍiais não 6pêcificsdos antotioÍÍnenb (Exêrce no
ondgrêço)

Atlvldld.{s} SGcundaÍie(3}: 3E11-4100 - cdêta de Íê§iduos não-peÍigoEos (Nào exeÍc€ no ondêt8ço)'
46A7-7102 - Comércio etâcadista d€ rosíduos e sucâlas náo-metálicos, sxcslo de pap€l s pâpêlâo (ExeÍca
no enderoço). 4687-7/01 - Coméício atàcadistâ dê Í€slduos de paPel e pâp€lâo (Exerco no endeÍsgo).
4687-7/03 - CoÍrÉrüo atesdista de rosiduos e sucâtas metálicos (Exeícê no ôndêreço)

Iunlcíplo: União da Vi{óna Endsrêço: RUA FELIX DURDYN, 1'14' CRISTO REI

CEP: 84605790

Locrl o data: União dâ Vitória, §êgunda, 2E dê setambro de 2020

DANIELE BORGES DE LIMA
Secretaria Municipal de Finançâs

Observaçâo

-e
Codigo de Aulenllcidaós: 2oiIFANOGLT

.EMIIIDO PELO FUNCIONARIO DARIO OSI.JY HÁNSL)H.

Essê dôcunrento deveÍa p€ÍÍnanncLat êxpostú ern lírcâl vrsivel no eslabelecirnento empÍesâÍial

w

?úD.:rftriyrr..írgí.salâ.X.pí.gov.rrlsrqts.í'proc.€soâííp.iír!ôí:rô,.hk lrÊ-}-rlwra,Iic.ú-d1 â/|12OÍa9,côJrôlôcÊloPRPãX515622€, 't, r
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Ig xsTAro oo pnnllÁ
pREFE|TURA !rll:{rctp.4.L oe uxÉo ol rttónt.c

SECR.trTARIA MIJTSICIPAL og saúog
DEpARTAltErsro stuN rcr pAL ne vtctLÂxcl.l slxttÁml

Rue Crstro Alve§ 50 - Centro - Secreterlr de Saúde - Centro

DECLARAÇÃO

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

20?0 da empresa COOPERATIVA DE TRABALIIO DOS AGENTES

ECOLOGICOS - COOPERTRAGE porladora do CNPJ:

lE.8ó?389/0001-32 situada na R. FELIX DURDYN' 144 ncsta cidade

encontra-se cm tramitação.

Dc acordo com a Rcsolução SESA 338i2020, e ?4312020 Art t2:

estão suspensas as inspeções saÁitárias in loco para.firts de licenciumento

sanitário, ticando a cntpÍesa autorizada a cxerccÍ sua.s atividadcs cm

caráter ternporário, até que seja realizada vistoria para licenciarnento

saaitario.

União da Viktria. 25 de sctembro úc 202o lo
&
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- 
originâl Message -FÍom: espi!!ta99êE§9!]el@9trêjL@!l

ro, w"r'Ejsi!@ig§!!!!!êriê(@!!Eodêy!]s!r.p!sqv.bÍ), coÕpedreggogUlbg\.çg!!, moleriadv@gmail.com

Dato: Fri, 25 SeP 2020 13:24:14 {300
Subtect: ÁJc Nióli L. Schaefêr - Solicitação e lníoÍmações

Boa Tarde,

Conforme convelsamos poí teleÍone, estou encaminhando via email a Íim de Íormalizar as

informaçóes cedidas, quanto ao êsclarecimento da concessáo do Alvará sanitário da unidade
localizaáa no BairÍo São Luiz. Oesta forma solicito a conÍirmaÉo de como será procedido paÍa a

emissáo da mesma, após a enltega do cronogtama de adequaÉes, se será disponibilizada ã

declaraÉo a qual consta que não é possÍvel a realização de visloriãs poÍ parte da vigilância, para

que seja possível solicitarmos o alvará de loc€lizaÉo.

----- Forwarded message ------
De: Visa <ylgdê.0§!êsedlaIE@giêedêyileÍiaplsqy.br>
Date: sêx, 25 de sêt de 2020 13:27
Subject: RE: AJc Nicóli L. SchaefeÍ - Solicitação o lnfoÍmações
To: Coopertragê Ambiental <q@pjdIêgeambientalíôgmail.com>

Boa târdê!

Segue anexo a declaração, quâlquer dúvida estamos a disposição.

Att

Nicóli SchaeÍer

DECLARÁCA....pdf
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ESTATX' DO PÀRANÀ

POLICIÀ MTÚTÂR DO PANANÁ

CON,PO DE BOMDEIT(§

2GB. s}CtP T'NIÀO DA VITOBIA

CERTIFICAIX) DE LICtrNCIAII'BNTO DO OORPO DE BOMBEIROS -

3.1.0r.19.0001113{377-l 5

A Scçto dc Prwcoç& Conra trcêodio c I DÊsr§cs do CorDo dc Bofirb.üos Milir8r do E§txlo do

licacir e cdificrçlo/crtebc lêcimêlro/svGarôúrtr dc rirco abaüo qurlificrdr' Po( Gsta, c!!t coúonnidúc

l.8,id8do d. PÍsvrtlçlo coltn i[cdb c ! dcúarürs aD úgPr:

coll,

AGENTE§DOS

RECUPELÀÇAO tE MÂ
COT-ETA DE RESIDUOS

ACADISTA
TÀCADIS4nn42

Ecsú.ric.s CNAE):(
^tividsdc

d! ANTENORMENTECADOSESPECIFINÂOTERIAIS839!$993
NÂGPERIGOSOS38 I /4-00

PE APELÃOPDE ÀPELosRESiDUDETolíÉRclo446t7 PDE ÂPELEXCETOÁLrcoss NÃGMETTsucEDE RESbUOSTconíÉrRcIO

METÁUCOSTASTÀCADIS4681n

COOPERTRAGE

oÁPELÀP sucÀnEstDUOST DEACOMÉRCIO
4{Númçro:DURDI'I.IFELTXRLogradouro DAo VITORIA.PRLÍNIAREI tYhmicipio:TOCRISBaino:

CPflCml' I t.t67.3t9/000l -32

É coLrs,\TE e E DESASTRESo
m!

isrorirdr

m0,00'7J6 ,00otat mYistoriada: 0,00,{EaÂtnvstrl:567,00Á?rr TE .200M,I\,F300M,TÉINCÊN'DIODEc RGAcoMDE DEÉSTTOTIPOTODOt-3

ISTA§LP:
Públiçodc ADOÂPROVPROJETOEMPREVGLPDECENTRALCONFORMEdc

Iésnico NIB:

OBSERV

4
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ESTADO DO PÀRANÁ

PoÚcl^ MTLITAR Ix) PAR^NÁ

COTFOI»EOMBE!n(§

2GB. §FCTP UNIAO DA WTORJA

m

fi-s I
CERTIFICADO DE VISTORIA DO CORFO I'E BOMBEIS,OS - CVCB

3.1.0r't9.000103'1377-r §

Á §Êçlo d. Prcvcnflo CoÍrÍ! tncêBdio c r Dc§stsc5 do Coço dc Boúbêiroc Milit& do Esrdo do

vistoriou r cdifi crçldcrtrbclccimcardsvcot!y'árra dc rirco úaixo gudificrda c e crrtifisa por çrar cm codotnidrdc
clm r lcgirraslo dG Fwcílçlo coora incàrdio c I dê.l!e...ú ü8or:

LNIÀO DÂ VITORIA, PR, 4 DE MÁRçO DE 20m

SOLD.ADO JOÀO FERNANDO GAIOSKT
VbÍoridor

r TENENTE MARCELO ALED(O CORDEIRO
Chcfc d. SPCID

\

ADE DO§ AGENTE§

Códiro d. Aliü&dc Ecoüoic| (CN^Di
3sú+99 - REclJPER^ÇÀo DE M TEsJ^Is NÃo EsPEcrHc^Do§ ANTERIoRMEITÍTE
3ÍI I /1.00 . COLETA DE RESbUOS NÂO+ERJGO§OS
46t7'4I . COT{ÉRCIO AT^CADISTÂ DE RE§ÍDUOS DE PÁPEL E PAPELÃO
ueinaZ - COrrlÉx,cto ATÂCADISTA DE RESbUos E SUCAT s NÃGMETÁI ^loos, EXCETo DE P^PEL

CE

CPF/CNPJ: t E.t67.3 89/lxl0l -32

PAPEI.IO
4687ru3 - COMÉRCIO ATACADISTA DE RBSTDUOS E SUCATÁS METÁLICOS

lrgndouro: R FELD( DI.JRDYN l{úmcto: l,+4
REI Município; UNI^O DÂ VITORIA-PRcno: COOPERTRAGE Bnino: CRISTO

PREVENdOE COT'OETC   NCÊNDTO E A DE§ASIRES

Àun Ârce Virodedr 0.00 ur
coM c^R6A DE IN&VOIO rrt EOOUr/Lf' ATÉ l.200MJ/[f

Uso rtc GLP: CONFORME CENTRAL DE GLP PREVIST^ EM

ÁÍra virtoÍiida: 56?,00 Ít'
ocrpeflo: J-3 - ToDO TIFO DE DEPÓSrrO

Total: m67 m2

PRO'ETO APROVÂDO
cto TccÍlico NIB:

d€ Público:

É3! ct rifrcôçro Fd. e yrlildÊ, r qtrl+§ raPq c.to ocú!ú! tlErçô.ú qtr i6Pl4ãr .ra i.l.('|fuitid& cúr . Lfi.Líao
,ê Fcvtí{5 G.ünlí. ! iÉrdb !. daE§c.r[ r{s.
o b69o d. Bqnbar6 MiliE Fd.rú f!..lir, . .diita.Co,tí.bd.§!Éd.{&!. dc rirdlvúlo . çdqtã !.úPo

At

.f.
í.-?
.l§ó

tud d.htÉ.-r !.b 3-.. H.t,
^ 
rj.-r.f,- 4.F..àú.4 Ôrltf rl ht 01. / \

Aodiràó.ad.r.dtlrütA5 aantço*i.pvfolr.r'v.à.4Ítaa§br'v'íhttrtr'ni'r-ÀDÉ' I I 'U/



EÍrgI - Cúopoírsoa Coopaaaúva - Ourooa(

Corpo de Bombeiros - Solicitação de Vistoria 3.1.01.21.0001024377_61

PREVFOGO < noreplay-bm7-prevfogo@bm.pr.gov.br>
g.2lt05t202t u:a'l

Pan: coopertrag€@oudool.com <coopeíragê@oútlook.com>; coopeítragê@oúloolc(om <coopêírage@outlooLcoín >

PÍ!z.(b(a) 8ãlrs(.) REct NE DA StLt A

Rrcaôcírc alJa adicibçlo pra o pÍoooaao da:

Vhndb p.Ílódlc. .rn ErlrU*nrrrto
tatuuo rto hocr..o: S.l.Ol.al.OotoiHi]7râ,

. CSso ocqtrm pÍobLínaâ oorn â aflíttto da GR+R. orqe dooncnb podará 8eÍ
Ii1111-o 19!.-F, s qtohrs Índr'cnb, íé à ffi'po. mrio oapreftE oo rcorDanà&ndrb.

. A úaodr s.íú ÉdEaô .oítiarf! ?óa s co,!i9m.Éo úo p.o.m.nb d. cuia dôÍt o*iín íb (cR+R).

. Apóú I ÍBrlE!çâo ô6 procÉdknaÍdos !€scÍttoE, blste âgüarÍ,af, vbitâ que sarárícü.Édr por um Bomboko MÍAr t atlamento ràcnüaá,ãá. - 
_-' - ''

. PaÍ! âca$J s ÉíÉu úr e.npanttâril.oto dhlr 4ü{.
UNTAO DA VÍTOR|À 24 do ltab d, 2O2t.

1' TENEN1E MÂRCELO ALEIXO CORDEIRO

Carpo de BombeiÍos HIÊardo ffirto rto panná.
rrr.boatlat o3pr.eoy.tÍ

,a^\-q\\

s'Êtri-Et

r'i l.:|r

I

1
lrtQ.rro.rüooLlhr..drúÍn &Íldó.rtf*?pqooMif Àv.ôiÚl-2O21OS24OO/r.,16

I I ,: :

': 2ü8 . SPCTP (rNtAo oA vt I oRt^ (42'15238fl€
Rt A MÀRECIiÂI- FLOR|AnO pEtxoTO ni 24,1 - CENÍRO . 04 6@-m) UN|ÂO OA VtrORt^
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o,lú12021

t níormr*lrto-EtthbdslEtÚq:
lllÍcde

ÂóíWÚl.t Í,roêôs.ô _ F ei'íogo

Informaçõca do PmcB3Ô - Soli'ltrçlo de

YislaÍia

Goveno do Estrdo do PaÍâná

;;;;;;s.surança Públtca e Adminlrração Penltonciária

Prevfogo

Comando do CorPo de Bombeiroc

Acompanhar Processo

Af$§14

Dadoo do Prcccsso

ProcÊsto:

Tipo Vistoria:

Sinração Àtual:

lacal Botrcga:

Dat ü Solicitsção:

Origan:
Dadoe do Solicitatrte

Nomc:

F-mail:

Tclefoe:
Guia de Pagaoento Emitidas

Páginâ 1 d€ I : (Total dc I registros)

3. 1.01.21.0001034377{7

PERTÔDICA

PENDENTE

2GB. SrcIP I.'NIAO DA VTTORIÂ

24105t2V21 14:41

INTERI.{ET

REGIANE DA STLVA

coopertrage@outlook com

(42) )522-149 5 t (42\ 99945-20É,0

Número
I)ocuretrto

D.t!
V€trdEGnto

Vrlor Sltuçlo tmPrlmtr
Genr Novr

GRPR
Detr Enirúo TiPo CRPR

2410512021
l4:41

PRINCIPÀL3121009743958 23t}6t20zl 486'94 PAGO

Pôgint I d€ I : (total dc I ragisÍos)ru

(

a

UoÉ

SFL a
t

I

lt ríllao!§r.'C(,r.b.i ítEdtJú/côtÊodoJ@nLudó úp?co.r6!do'3
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04.oa2021

O Com.ndo dg Corpo do gômbrlrot
Coíílto: êcb..mdooprn.p..eov.b.

AoornpoÍriÉí F oaDsso - Prêlrooo

lrlt!ruÉ.3 d. l.bo

. l{s§ta páÉra á pos.hrd üaralzaÍ em quâ hÉ. adâ lau pÍocasto iunlo e CoÍpo úa Banàalr€. É nccãlb qr ade bm€ddo3 s€ílÍn k áflü(os aos caddrsdos.

. Aeui tambóm á po8shrel l.iírpítfilr 6 GRfR ííGí6ib a tEre dos rêíviç.s prssbdo. pdâ Coípor8çtu.. ApÓ3 o pagm€írto d! taE o shflIr€ podôÍá l.inÍ Ía qu*o dlÉ ú!a§ 9.Ía ,tl.ffz.í Ê iú.rqão rta .hrç& dr OR+R. Apó8 Eohrdonáí oe pmualms LtsnüLâ(b p6b àdnàairo qtl. r8gltzoi, â visbíÍs, soldb ÍlbÍm dsluenô haúadÍ rqua
n.Êiâ pág,írâ.

elt:.:lÊ:'-;ür

s
*tw.!íwíogo pa.gor-b.rÍnoddêarcoarbodo/oon!âudo.9tp?coalldjdo=3

r
2n

I

\
\



COOPERTRAGE - COOPERATIVA OE TRABALHO DOS AGENTES

ECOLÔGICOS

Rua Felix Dusdyn, 1114 - Bairro Cristo Rei - União da Vitória - PR

CEP 84600-000 Fone: (42) 3522-3495

CNPJ: 18.867.389/0001-32

DECLARAÇÃO DE PLENA CAPACIDADE OPERACIONAL

À comissáo permanente de LicitaÉo da PreÍeitura Municipal de união da

Vitória/PR

REF.: Edital de Chamamento Público no 0A2O2o

OBJETO: Contrataçáo de organização(ões) cooperaüvas eiou associações de

átãa"À. J" r"teriãis recictáiveis eieuiiliáveis para a execução de serviços de

óôLgrn SELETIVA e transporte de resíduos sólidos urbanos potencialmente

i"rtiriJu"i" e/ou recicláveis secos, de carâcterísticas domiciliares ou

equipãiaOos; devidamente separados,. acondicionad.os e dispostos pelos

á]rrí"ipãi fara a coleta. A coleta é do tipo manual' método porta a porta e/ou

oonto a oonto, incluso transportê' pesagem em balança rodoviária do município

[i' oi;!ü ;;"ig;ã0, 
" 

deicarga'nas àependências das entidades contratadas

oãá "*"crçao 
dos seNiços ãe seleçáo' manuseio e comercialização de

resíduos sólidos recicláveis e/ ou reutilizáveis'

PrezadosSenhores,ACoopertrage,inscritanoCNPJsobonolS'867'389i0001-

32, com sede no endereço Rua Felix Durdyn, n o 144, Cristo Rei' União da

Vitória_PR,nesteatorepresentadopelosenhor(a)ValdirAlvesCordeiro'

portador do RG. n.o 1.993.954-5, ê do CPF 353'205'679-87' DECLARA

exprêssamentequeamesmapossuiinfraestruturapararealizaracoletaSeletiva

dos resíduos recicláveis no Município de Uniâo da Vitória/PR' bem como

apresenta o sistema de rateio entre os associados e cooperados'

DECLARAMoSaindaque,paratodososÍinsdedireito'quepossuímosplena

capacidade operacional e administrativa para executar os serviços, procedendo

às contratações necessárias em tempo hábil, bem como efetuando' quando

necessário, as substituições ou complementações no quadro de pessoal'

assumindo inteira responsabllidade pela perfeita e completa execução dos

serviços em objeto.

União da Vitória - PR, 04 de Junho de 202í
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RELAÇÃO DE EOUIPAMENTOS E VEICULOS OE SERVIÇO

OBJETO: Contratação de organização(ões) cooperativas elou associações de

;üd;, J;;"úriais reciclãveis e reuiitizáveis para a execução de serviços de

ó-óigrn SELETIVA e transporte de residuos sólidos urbanos potencialmente

I"itiririu"it ãou recicláveis secos, de caracterÍsticas domiciliares ou

,üpãr"à"i; devidamente sêparados, acondicionados e dispostos pelos

munÍcipes Para a coleta.

COOPERTRAGE - COOPERAÍVA DE TRABALHO OOS AGENTES

EGOLÓGICOS

Rua Felix Dusdyn, 144 - Baino Crislo Rei - Uniáo da Mtóriâ - PR

CEP 84600-000 Fone: (42) 3522-U95
CNPJ: I 8.867.389/0001-32

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEICULOS

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de União da

Vitória - PR

Rê{. Edital de Disoensa deLi ao n." O2l2O20

cÀttólro c 5Ílo - ,o sltvlco raolltÍ^l

í' 1) Esta relacáo deverá estar de acordo com o especiÍcâdo nos Projêtos Básicos dos Lotes 1

à Z'constantes no fermo de ReÍeréncia deste Edital'
í' ?\ FômêceÍ a mtência em HP ou CV.

)'ãí 
";';;;"- 

õ;il;.õ.; indiàr se os equipamentos' máquinas e veict'los sào próprios ou

;ü;;i"""d;ãrtaiá" o" -nrtao de anendamento (leasing)' ou a adquirir'

União da Vitória - PR, 04 dê Junho de 2021
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Ca racter Ísticas
ObservaçõesCapacidadeAno PotenciaModêloMârcaDescÍiÉo

Quant

Próprio6,1072008 1socv9200 TCAAgrâle
Própíio'9,0572011 177CVVERTIS 130

v18lveco1.00
AdquiíÍ6,107150cv

1 .00
Próprio2009 70cvCelta1,00
Prôprio2004CeltaChevrolet1,00

al: Valdir Alves Cordêiroentesa
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COOPERTRAGE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES
ECOLÓGICOS

Rua Felix Dusdyn, 1rl4 - Baino Cristo Rei - União da Mtó.ia - PR

CEP 8460G.000 Fone: (42) 3522-3/.95
CNPJ: 18.867.389/0001-32

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de União da

Vitória - PR

Ref. Edital de Disoensa de Licitacão n.o 02t2020

Prezados Senhores.

A Cooperativa de Trabalho dos Agentes Ecológicos - COOPERTRAGE

como Pessoa Jurídica, instituída e inscrita no CNPJ n,o 18.867.389/0001-32'

sediada na Rua Felix Durdyt, n.o 144, Baino São Luís, União da Vitória - PR,

por seu Diretor Presidente, Valdir Alves Cordeiro, ldentidade n.' 1993957-5' CPF

n.o 353.205.679-87, residente na Rua Durval Lorenzini, n.o 332, Hortz WaldraÍf,

União da Vitória - PR,que no uso de suas atribuiçôês, vem através desse

formalizar perante a esta comissão de LicitaÉo o Profissional o qual será o

Responsavel Técnico pelos serviços do objeto a ser @ntÍato, de acordo com as

Resoluções n.o 21 8 e n.o 3í 7 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e

Agronomia, bem como o lOdo artigo 30 da Lei Federal n.o 8.666/1993' caso

venhamos a ser contratados.

(

Resoonsável Técnico:
Nome: lzabelle Maria dos Santos
ÊnJ"r"ço, Rua Expedicionário Rafael Nedochetko, n.o 373, Area lndustrial,

Porto União - SC
CEP: 89400{00
Profi ssão: Engenheira Ambiental
CREA - PR; 163969/D, Visto CREA - SC n.o 1522184
RG:12.573.531-2
CPF: 093.620.249-18

q
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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
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COOPERTRAGE - COOPERAT]VA DE TRABALHO DOS AGENTES
ECOLÓGICOS

Rua Felix Dusdyn, 144 - Baino Cristo Rei - União da Vitória - PR
CEP 84600{00 Fone: (42) 3522-3495

CNPJ: 1 8.867.389/0001-32

DECLARAMOS também, que esta organizaÉo está ciente e se comproments a

apresentar ao gestor do contrato, no pfttzo de até 05 (cinco) dias conidos, a

contar da data de recêbimento da Ordem de Serviço da Contratante, a ART

(Anotação de Responsabilidade Técnica) relativa à execuçáo dos serviÇos do

objeto do contÍato, bem mmo a ART de cargo e função do profissional indicado

gue atuará como Responsável Técnico do objeto contratado, acompanhada de

informações, relativas ao número de inscriçâo junto ao CREA-PR, comprovante

de vínculo empregatício, número da cédula de identidade (RG) e número do

CPF, bem como deverá ser apresentado prova de registro e quitaçâo das ART'S

junto ao CREA.

União da Vitória. PR,04 de Junho de 202í
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COOPERTRAGE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES

EGOLÓGICOS

Rua Felix Dusdyn ,144 - BaiÍto Cristo Rei - União da Mtória - PR

CEP 8450S000 Fone: (42) 3522-U95
CNPJ: 18.857.389/0001-32

FLS

oÊu

tk

DECLARAÇÃo Do RESPoNSRveI tÉcNtco

À Comissáo permanente de Licitação da PreÍeitura Municipal de União da

Vitória - PR

ReÍ. Edital de Disoensa de Licitacão n'o 02/2020

OBJETO: ContrataÉo de organização(ões) cooperativas e/ou associaçôes de

áGãorãs a" materiais reciclãveis eieutiliáveis para a execuÉo de serviços de

óõLgrn SELETIVA e transporte de resíduos sólidos urbanos potencialmente

,"rtifitár"ia e/ou recicláveis secos, de características domiciliares ou

eouioarados: devidamente separados, acondicionados e dispostos pelos

;'|r;'Íõ-"-|àãá 
"or"t". 

A coleia é do tipo manual, método porta a porta.e/ou

ponto à poàto, incluso transporte, pesagem em balança rodoüária do municÍpio

Lu oor este desiqnada e descarga nas àependências das entidades contratadas

;;r;'";;;;;ã;-àÀi ."*iços ie seleçáo, manuseio e comercializaÉo de

iesíduos sólidos recicláveis e/ ou reutiliáveis'

A Comissão e Equipe de APoio

Prezados Senhores,

Eu, lzabelle Maria dos Santos' Engenheira Ambiental' residente e domiciliado na

cidade de Porto união, Estado de santa catarina, a Rua Expedicionário RaÍael

Nedochetko no 373, CEP no 89400-000, poÍtadoí do CPF no 093'620'249-18 e

do RG no 12.573-531'2, registrado no CREA-PR sob o registro no 163969/D' com

viStonoCREA.SclS22lS4,abaixoassinado,AUToRlzominhaincluSãoGomo

Responsável Técnico pela execução dos serviços inerentes ao obieto constantê

no Edital de Dispensa de Licitaçâo em epígrafe'

m
_/?

o Valdir Alves Cordeiro
Diretor Presidente - Coop€rtrage
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União da Vitória - PR, (X de Junho de 202í
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