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União da Vitória, 09 de julho de 2021 .

Memorando no 14312021 - SEMMA

Assunto: Parecer Técnico No O1212021

Referência: Edital de Chamada Pública N.o 03/2020

De: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Para: Departamento de Compras e Licitações

A Comissáo Pe rmanente de L

EncaminhamosemanexooParecerTécnico0l2l212l,ematendimento

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

conformidade da documentação de QualiÍicação Técnica de cada uma das

proponentes participantes do Edital de Pública N.o 03/2020'

Sendo o que se apresenta Para o mome mo-nos à disposição

para eventuais esclarecimentos.

rNh o
Ambientelpa I de Meio

Decreto 9/2021
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PARECER TÉCNtCO O12 / 2021

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

Para: Departamento de Compras e Licitações

Referência: EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.s 03/2020

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 qualiÍicação técnica exigida

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

O presente procedimento de Chamamento Público tem por objeto a contratação de

organização(ões) cooperativas e/ou associações de catadores de materiais recicláveis e

reutilizáveis para a execução de serviços públicos de PROCESSAMENTO e

COMERCIALIZAçÃO de resíduos sólidos urbanos potencialmente reutilizáveis e/ou

recicláveis secos, de características domiciliares ou equiparados, provenientes dos serviços

de coleta seletiva pública no Município de União da Vitória.

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

sa o:

PáBina 1de 11

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 lguaçu, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob

n.a 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 jurídica de direito privado, inscrita no CNPI/MF sob

n.o 18.867.389/0001-32, com sede na Rua Felix Durdyn, 144 - Bairro Cristo

Rei, União da Vitória/PR.
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5. DOS DOCUMENTOS PARÁ A HAATLITÂçÀO
5.1. As Âssoclâçõês ou Coop€râtlvâs lnt€rêssedâs deverâo encaminh.tr a Comissào

Penrun.ntê de Llclteçâo os documcntos a sê8ulr:

5.1.1. Áto Constltuth.o, Estenlto ou Contrâto Sochl;

5.1.2. Pro1.â de tnscrtçào no Cad.lstro Nacional da Pessoa fur{dica (CNPIJ medtânte â

aprcsentação do comprolrânte dc hscrtçào ê de sltuaçâo câdastral êmttidâ pêlx Sêcretârla

de Rêcêltâ Fêdêrâl do Br:rstl:

5.1.3. Prcva de regl arldlde com a Fazenda fed.ra, (conlunta de Qdtâção de THbutos

Fêdêrâls, (L1 Díúda hibllce dâ Untàô e Rê$üârldade Soclal Preúdellclária - INSS, er?cdlda
pela Secretarla da Rêcêltâ Fêdêrâl), Estaduol (Negeuva dê Trlbutos Estâduâls emttlda pela

rêspêctlvà Secretâdâ de Estado da Fazeuda) e Mtoúclpal fNegettva de todos os Tributos
Munlclpils, expedide pêla respectlve Secretirrlâ MRnlcip;ll da Fazenda) da sede dâ llcltânte,

dentro de seus prâzos de validirde, de acordo com o Artlgo 29, lnclso lll dâ Let D!

8.666/ r993:

5.1.4. Prova dê inêrilstêncià dê débltos tnadirnplldos pcrantê a lusttçâ do Trâbalho, mediante
â epreseDtrrçào de Celtidào Negâtlvâ ou Posithã cour Efetto de Negeüva, nos têrnos do

elttgo 642-A dâ Consolidaçào das Lels do Trabalho, aproradi pelo Dêcreto-Lêt 5.452. de le
de maio de j.943.

'Nào fut eu que oílcnci a wcê? Sda Íota e comjoso! Ntu tc aporrore ncm de|lrna, pols o Senhor, o sau Deua

estará com você pot onde wcê ondat'. l9tlrLkl"
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5.1.5. Pl'ovâ de regulartdade perânte o Funtlo de Galântlâ por TenPo de Selüço - FGTS,

mediente âpresentitçâo do certiffcâdo dê Regulârldide do FGTS - cRF. fomecido pela calliâ

Econômtca Federal - CEF;

5.1.6. Licençâ Ambiêutd vdlida para as.ltivtd.ldes de ar[razenaurento de resÍtluos e

opereçào dê ustnâ/ccntnrl de drrgem de resíeluos sólltlos urbenos, emltldâ em lronre dâ

orgânlz.1ção e pâra o entlereço annl de suis tnstàlâçôês f[slcas, en tida pelo órgão

amblental estadual;

5.r.7. Ah'ârá dâ Vlgllâncla Senltárlâ;

5.1.8. LIcênçâ de locallzâçâo e Funclonâmênto do Munlcíplo;

5.1.9. Certlffcâdo de Llcertciànento do Corpo «le Bouüelros Mtllter - CLCB;

5.1.I0. Declirr.lçâô Uniffcrrda (Anexo ll);
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No coso do Lote 2:
Unrâ (01) estêlrâ dê trlxgem de no Ínílümo sels (06) metros de conrpdmento:
Uurâ (01) prensâ ênfardadêlrâ com capâcldede míIünm de 200 kg;

5.l.ll. Dêclârâçào da(s) respecttva(s) âssoclâçâo(ôês) e/ou coopêrâtli?(s) de que possul

tlúxêstruturâ e plene càpecldâde operâclonal e admlnlstretire pffe executar os sen'lços de

PROCESSÂI{EI{TO e COIfERCL{LIZAçÀO de resíduos sólldos urbanos potencialmente
rêutlllzárcis ê/ou rêclcLávêis secos, de caractenstlcas donriclliarês ou êqrúpârâdos,

prorcnlênte tlos serr'lços de coleta seletlva públlcâ no Muúcíplo de Unlào dâ \tltórla
(Anexo lll);

5.1..12. Dêclâraçâo essinada p.lo responsát?l legel da Ássociâçào ou CooperâtlE de

câtâdores dê nratêrlals fcctclávêls contcndo â rêlâçào nomln-d ê numédca dos

equlpamentos, nráqulnas, reclplentes e lnsumos dlsponír'els que serâo utlllzados nr
êxêc[çâo dos refêrtdos sen'!ços, em corúormtdade às especificaçôes e eo numcrárlo
nünlnros estabelecldôs no Termo dê RÊfcréuclâ ê nos Pro,êtos Báslcos dê câdâ L.otê. pafiês
intêglantes deste Edltal (Ancxo IV)r confomre llstagem abalxor

No raso do Lotc l:
. Umâ (ol] êstcln d. trlâgêll dê no nrÍúlno scts (06) mêtros cle conrprlnreuto;
. Unre (01) prcnrr cnfard-rdelra com cápactdâdl mÍnlnre de 200 kgl
. Rêciplêntês pffe arnlizenâmento têmporádo de resÍduos sêleclonâdos e de

rê,êltos, cnr núnêro sufrclerrte e rdequado à câpacldide de trteSen ê expedição
e em confonnltlacle ao Plano de Conn'ole Anrblentd aprovado pelo órgào
ânrbtentàl estadual. como por exemplo: contentores, bíg bags, tarnborcs
nret-illcos, bombonas plástlcas, errtre outros.

'NôoN.uqEord.níovúAWÍort.corqoto!Nfutêaryor.Emd.,o,ni,4.,poisosetho'otauDevs.
csbni comveê por ondc vxi omlor'- lgglil;!
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5.7.12.7. Aterryiio: Os equlpantentos, ,rulqulnas, ,tcípre tes e instrr,lot
obe.leddas as especifrações, ,lor'rnas e qltontÍdodes conslderodas cottto
rrrírrÍrrras e rrecessdjlas por este Edital, na fonno relaclonada pela ENTIDADE Tn
Declaraçào do ltem 5.7.72, deverrio estnr disponíveís para a realizoçiio de
vrstoria pero PreÍeltl/l'a, ern urn prazo nxíxíttto de até 10 dlas a parllr da
tlivulgaçiio do resultndo da fase de habllitaçiio, pottanto, antes da ossrnotur a
do Contrãto, no ,nlí]|jdplo de União da Vltófia/PR

5.7.12.2. Observaçdo: ,4s nlarcas, os ntodelos, e outros carâcter'ísfrcos dos yeícülos

propostos para a rcalízaçào dos setl'í.ços frcant a c,itérío <1a Co»h'atacla, desde gue
oóse,1,arras e§gén.ros e conrliçôes expressas ,D Tento de ReJeréncta e P.oJetos
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Reciplentes pari àmrezênâmêIto telnporál'io de resícluos selecionatlos e de
re,eltos, êrn nÍunero suficlente e adequâdo à capacidâde dê tr1âgem e expediçào
e enr corúomrid.rtle ao Plano de Controle AmbiêDtal aprovrrdo pelo óryào
âmbientâl estâdnâI, como por exemplo: coutentores, big bags, tanrbores
metállcos, bombonâs plástlcâs, eltre ouhos.
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5.7.12.3. Obset'vaçào: Os equípamentos, mdqurrat rerÍpí?rrr.s e írBunros de!'or
atendet à todas as nom]r.s téorr?as e reguro»rpntâres vígentes, como por exí,nplo ds
nonnal ricnrcoJ do Asso(lação Braslleíra de lVor:nos Técnícas e as lYor.,lros

Regula'rnarodoms - NÂ relatÍr,as à xgurança c medíclna do n'ob(llho, culo
resporcablltdade de atatdimento é unícamentc da Assoclc.ção e/ou Cooperat/x,a . nào
será obleto de vefllcação em vlstofla pêlo Muntcíplo.

5.1.12. Declaração formal, passada pclo reprcsentânte legal da entldatle, lndlcando o(s)

proffsstond(is) legalrnêrtê hâbtlltâdo(s] pârâ atuar como Responsátel Técntco para

rêspondêr têorlcânêntê pêlos sêniços contratados, conformc modclo coütldo no (Anêxo

9;

5.t.r3. Declârâçào fonn.d, passirda pelo(a) Responsár'el Técnlco(ir) da enüdade âutol'izando

suâ tDclusào na cqulpe, coDformc motlclo dc dccl.ü.rçào conttdo no (A[êxo vI).

5.2. A âusênclâ de qudquer um dos do«mrcntos do ltcnr 5 àcârrÊtârá nâ dêsebllthçào de

Associaçâo ou Coopêretlva

5.3. o descrurrpdnrento de qurisquer dâs esp€ctficilçõês ê/otl do nutrrer.trto mÍnlnros

est3belecldos »o Têmro de Refer'ênclâ e uos Proletos Báslcos de ceda Lote para

eqúp:urê[tos, lráqulnas, rêclplelltes e insur»ôs, no l[onlento del4stodâ de quc n âtâ o íteDl

5..1..12.1, âc.irrretârá na desabilitação daAssoclaçào otl CooPel'atlva

"Ndo Íut eu E . ord.nci ovocà? Sejofo/t2 e corojoso! llàg sê dpotore n m ilesotimQ, poít o Súhor, o s.u Deus,

astetá com você por onde eoeê ondar'. lggtl*y
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As exigências documentais quanto à qualificação técnica nos processos de dispensa de

licitação ou licitação são definidas pelo ArL30 da Lei 8666/7993:

Art. 30. A documentação relativa à quolificação técnica limitar-se-á o:

I - registro ou inscrição na entidade profissíonal competente;

Il - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e

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

índicação dos instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e

disponíveis paro a reolização do objeto da licitação, bem como da qualificoção de cada

um dos membros da equipe técnico que se responsabilizorá pelos trabalhos;

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

e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas os informações e dds condições

locais para o cumprimento das obrigações obieto da licitoção;

lV - prova de atendimento de requísitos previstos em lei especial, quando for o
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Portanto. quanto à oualificacão 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.

Passamos à análise da documentação apresentada pelas proponentes,

relativamente à qualificação técnica exigida para fins de Habilitação:

ARCREVI - Associação dos Recicladores e Coletores de Recicláveis do Vale do Iguaçu

5.1.ó. Licença Ambiental válida para as atividades de armazenamento de resíduos e

operaçâo de usina/central de triagem de resíduos sólidos urbanos, emitida em nome da

organização e para o endereço atual de suas instalações físicas, emitida pelo órgão

ambiental estadual;

- > Apresentou Licença Ambiental Simplificada Ne 165403 com validade até 22/07 /2025
para atiüdade especifica de Barracões para Triagem de Resíduos Sólidos Urbanos Não

Perigosos (detalhes da atividade: área de recebimento, triagem e acondicionamento de

resíduos classe IIa) 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 /05/2027 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 2027 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 e/ou à proponente.

5.1.8, Licença de localização e Funcionamento do Município

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

atividade principal 3811-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos, e como atividade

secundária consta também: 3821,-L /00 - Tratamento e disposição de resíduos não-

perigosos (Exerce no endereço). Alvará 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

rffi FLS
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- > Apresentou Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros - CLCB Ns

3.9.01.21.000721.2297 -33, comvalidade até 1.4 de Maio de 2022.

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

resíduos não perigosos.

No CLCB não constam códigos de atividades econômicas para tratamento e disposição de

resíduos não-perigosos, como no Alvará de Localização, ou ainda, para recuperação de

materiais não especifi cados.

Por outro lado, no campo Ocupação consta: J-4 - Todo tipo de depósito com carga de

incêndio superiot a 7.200 Ml/M2.
Destaca-se as seguintes condicionantes: i) capacidade de público de 20 pessoas e ii)
proibição do uso de GLP.

Tendo em vista tais constatações, pela análise do referido documento, recomenda-se à
Comissão Permanente de Licitações efetuar diligências junto ao Corpo de Bombeiros Militar
do Estado do Paraná, ou ainda, junto a proponente, para que esta apresente documentação

formal, complementar, emitida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná,

esclarecendo para quais atividades o estabelecimento está licenciado perante o órgão.

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, recipientes e insumos 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:
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5.1.11. Declaração da(sJ respectiva(sJ associação(õesJ e/ou cooperativa(s) de que possui

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

PROCESSAMENTO e COMERCIALIZAÇÃO de resíduos sólidos urbanos potencialmente

reutilizáveis e/ou recicláveis secos, de características domiciliares ou equiparados,
proveniente dos serviços de coleta seletiva pública no Município de União da Vitória (Anexo

III);

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

02/2020, ou seja, para os serviços de COLETA SELETIVA E TRANSPORTE de resíduos

sólidos urbanos potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis secos, de características

domiciliares ou equiparados.

Portanto, documento apresentado em desconformidade ao objeto do Edital: serviços de

PROCESSAMENTO e COMERCIALIZAÇÃO de resíduos sólidos urbanos potencialmente

reutilizáveis e/ou recicláveis secos, de características domiciliares ou equiparados

No caso do Lote 7:

o Uma (01J esteira de triagem de no mínimo seis (06) metros de comprimento;
o Uma (01) prensa enfardadeira com capacidade mínima de 200 kg;-é-h/-
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. Uma (01) esteira de triagem de no mínimo seis (06) metros de comprimento;

. Uma (01) prensa enfardadeira com capacidade mínima de 200 kg;

. Recipientes para armazenamento temporário de resíduos selecionados e de

rejeitos, em número suficiente e adequado à capacidade de triagem e expedição

e em conformidade ao Plano de Controle Ambiental aprovado pelo órgão

ambiental estadual, como por exemplo: contentores, big bags, tambores
metálicos, bombonas plásticas, entre outros.

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

v);
- > Apresentou Declaração de Responsabilidade Técnica indicando engenheiro ambiental
devidamente registrado e em situaçâo regular perante o CREA-PR.

Entretanto o documento apresentado faz referência ao Edital de Chamamefio ne 02/2020,
ou seja, para os serviços de COLETA SELETIVA E TRANSP0RTE de resíduos sólidos urbanos
potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis secos, de características domiciliares ou

equiparados.

Portanto, documento apresentado em desconformidade ao objeto do Edital Na 03/2020:
serviços de PROCESSAMENTO e COMERCIALIZAÇÃO de resíduos sólidos urbanos
potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis secos, de características domiciliares ou

equiparados

5.1.14. Declaração formal, passada pelo(a) Responsável Técnico[a) 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.

Entretanto o documento apresentado faz referência ao obieto do Edital de Chamamento Na

OZ/2020, ou seja, serviços de COLETA SELETIVA E TRANSPORTE de resíduos sólidos
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Recipientes para armazenamento temporário de resíduos selecionados e de

rejeitos, em número suficiente e adequado à capacidade de triagem e expedição
e em conformidade ao Plano de Controle Ambiental aprovado pelo órgão

ambiental estadual, como por exemplo: contentores, big bags, tambores
metálicos, bombonas plásticas, entre outros.

No caso do Lote 2:

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

insumos 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.

Portanto, documento apresentado em conformidade à exigência editalícia.

ffi-
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urbanos potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis secos, de características domiciliares
ou equiparados.

Portanto, documento apresentado em desconformidade ao objeto do Edital Ne 03/2020, o
qual possui como OBIETO: Contratação de organização(ões) cooperativas e/ou associações

de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis para a execução de serviços públicos de

PROCESSAMENTO e COMERCIALIZAçÃO de resíduos sólidos urbanos potencialmente
reutilizáveis e/ou recicláveis secos, de características domiciliares ou equiparados,
provenientes dos serviços de coleta seletiva pública no Município de União da Vitória.

COOPERTRAGE - COOPERÂTIVA DE TRABALHO DOS AGENTES ECOLÓGICOS

5.1.6. Licença Ambiental válida para as atividades de armazenamento de resíduos e
operação de usina/central de triagem de resíduos sólidos urbanos, emitida em nome da

organização e para o endereço atual de suas instalações ffsicas, emitida pelo órgão
ambiental estadual;
- > Apresentou Licença Ambiental Simplificada Ne 180931 com validade até 17/05/2030
para atividade especifica de Barracões para Triagem de Resíduos Sólidos Urbanos Não

Perigosos fdetalhes da atividade: triagem e comercialização de resíduos sólidos não
perigosos classe II) e para o endereço de funcionamento Rua Félix Durdyn, 144; portanto
em conformidade à exigência editalícia.

5.1.7. Alvará da Vigilância Sanitária

- > 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.

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

Comissão Permanente de Licitações efetuar diligencias iunto 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 72737, para a

atividade principal 3839-4/99 - Recuperação de materiais não especificados
anteriormente. Consta também em atividades secundárias 3877-4/00 - Coleta de resíduos
não perigosos (não exerce no endereçoJ, entre outras atividades.
O endereço de funcionamento do Alvará é Rua Felix Durdyn, 144 - Bairro Cristo Rei.

Portanto documento apresentado em conformidade à exigência editalícia.

S.1.9. Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros Militar - CLCB, quando

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

3.1.01.19.000103 4377 -75, com validade até 11 de Fevereiro de 2021-; pottanto CLCB

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

Vistoria Periódica em Estabelecimento, datado de 24/05/2021,.
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.

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

03/2020.
No corpo da Declaração está constando o serviço de coleta seletiva de resíduos, entretanto,
no modelo disponível no Edital também está dessa forma, e o obieto explicitado está correto.
Tendo isto em üsta, a Comissão Permanente de Licitações deve se pronunciar a respeito.

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, recipientes e insumos 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 1:

o Uma (011 esteira de triagem de no mínimo seis [06) metros de comprimento;
. Uma (01) prensa enfardadeira com capacidade mínima de 200 kg;
. Recipientes para armazenamento temporário de resíduos selecionados e de

reieitos, em número suficiente e adequado à capacidade de triagem e expedição
e em conformidade ao Plano de Controle Ambiental aprovado pelo órgão
ambiental estadual, como por exemplo: contentores, big bags, tambores
metálicos, bombonas plásticas, entre outros.

No caso do Lote 2:

Uma (01) esteira de triagem de no mínimo seis (06) metros de comprimento;
Uma (01) prensa enfardadeira com capacidade mínima de 200

o
aFLS

uOÉ
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5,1.11. Declaração da(s) respectiva(sl associação(ões) e/ou cooperativa(s) de que possui
infraestrutura e plena capacidade operacional e administrativa para executar os serviços de

PROCESSAMENTO e COMERCIALIZAÇÃO de resíduos sólidos urbanos potencialmente
reutilizáveis e/ou recicláveis secos, de características domiciliares ou equiparados,
proveniente dos serviços de coleta seletiva pública no Município de União da Vitória (Anexo

ilrJ;
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Recipientes para armazenamento temporário de resíduos selecionados e de

rejeitos, em número suficiente e adequado à capacidade de triagem e expedição

e em conformidade ao Plano de Controle Ambiental aprovado pelo órgão

ambiental estadual, como por exemplo: contentores, big bogs, tambores
metálicos, bombonas plásticas, entre outros.

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

insumos disponíveis que serão utilizados na execução dos referidos serviços, em
conformidade às especificações e ao numerário mínimos estabelecidos no Termo de

Referência e nos Projetos Básicos de cada Lote.

Portanto, documento apresentado em eg4bIndÍhlC à exigência editalícia.

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 fAnexo
V);
- > 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

armazenamento e tratamento de resíduos sólidos não perigosos e perigosos originários de

quaisquer atiüdades. Assim, a profissional indicada é legalmente habilitada para atuar
como Responsável Técnica para responder tecnicamente pelos serviços objeto do edital.
Portanto, documento apresentado em conformidade à exigência editalícia.

5.1.14. Declaração formal, passada pelo(a) Responsável Técnico(a) da entidade
autorizando sua inclusão na equipe, conforme modelo de declaração contido no (Anexo VI);
- > Apresentou Declaração da profissional autorizando sua inclusão na equipe como

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

Portanto, documento apresentado em conformidade à exigência editalícia.

É o nosso parecer.

União da Vitória, 09 de julho de 2027.

Albert Otto Bach
Engenheiro Ambiental
Decreto na 472 /2077

uNAo
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1g ESTADO DO PARANA
pRErErruRA MUMCIpAL DE rnvrio or vmÓrue

SECRETARTÁ MUNICIPAL or slÚur
DEpARTAMENTo MUNTcIpAL or ucnÂxcn ser.rrrÁnH

Rue Castro Alves, 50 - Ccntro - SêcretâriÀ de Saúde - Centro

DECLARAÇÃO

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

2O2l da empresa ASSOCIAÇÃo Dos RECICLADORES E

CoLETORES DE RECTCLÁVEIS DO VALE DO IGUAÇU portadora

do CNPJ: 03.402.9E2l0001-36 situada na EST ANDRÉ BALARDINI,

186 nesta cidade encontra-se em tamitação.

União da Vitóriq 7 dejunho de 2021
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ot. g
ESTADO DO PARANÂ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
DA VITÔRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS

S
Empreso)}

/lnt\

ALVARA DE LOCALIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO
Número. 15M4

DANIELE BORGES DE LIMA
Secretaria Municipal de Finanças

Observação

Código de Autenticidade: 20AXGMGi 'lF

,EMITIDO PELO FUNCIONÁR'O OARIO OSNY HANSCH'

Ésse documento dgverá peímanecer erpostc êm local vrsível no estabelecimento empresaíial q
e

httss/r,vt{w.êmprssátâcÍ.pí.0ov.brs.gíaciuprocessúmpnm6-moddolbpo_aNaralll<rú_alvata/1251gô2g/cojrotocololPRP1934144810i lt1

Nomr Fantasia:

Raráo Social: ASSOCIACAO OOS RECICLADORES E COLETORES OE RECICLAVEIS OO VALE DO
IGUACU

CNPJ: 03.402.98210@1-36

ln8criÉo Municip.l:

Attvldadê Princlpal: 3811-4/00 - Coleta de residuos nâoperigosos (Exercê no endeÍeço)

Aüvidade(s) Secundárla(s): 3812-200 - Coleta de Íesidros p€Íigosos (Não ex€Íce no ênd€reço), 3839
4/01 - Usinas de mmpostagem (Náo exerce no endeÍeço), 3821-1/00 - Tratamento ê disposiÉo de
residuos não-perigosos (Exerce no endereço)

irunlcípio: União da Vitôria €ndeÍeço: ESTRADA ANDRE BALARDINI. 186, CRISTO REI

CEP: 84605424

Local e data: Uniâo dâ Vitória, quarla, 11 de novembro de 2020
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ESTADO DO PARANÂ
PREFEITURA MUNICIPAL DE U]iIIÃO DA VITÓRIA
Rüa Or.C.r.E Mâchado. 205 - 3" e il' Pavimentos
Fono: 42 - 352í-1200
CNPJ: 75.967.76010001 -7í
Slta Oliclal: w*w.unledâvitoria.pígov.br

CTRT|DÃO DE CAOASTRO 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'.
15U4, 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
resÍduos não-perigosos,Coleta de resíduos perigosos,Tratamento e disposição
de residuos nãoperigosos,Usinas de compostagem , tendo iniciado suas
atividades em 011'1112017 , a qual, após a veriÍicaçáo da inexistência de
débitos de taxas de funcionamento regular, lhe foi concedida.

União da Vitória(PR), 11 de Novembro de 2020.
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EST.{DO DO P.{RA-\.{

POLiCIA IttILITAR DO PARA]\Á

CORPO DE BOTTBETROS

2GB. SPCIP UNI.{O D.A VITORLA.

CLCB. CERTIFICADO DE LICEIIiCIÀ]IIENTO DO COR}O DE BO}IBEIROS - CLCB
3.9.0 1.21.00012r2297-33

A Seção de Prcvençào Conrra lncêndio e a Desastres do Corpo de Bombciros ltlilitaÍ do Éslado do PaÍaná

liccncia a cdiÍicaçao/cstabclccimenro/evento/área de risco abaixo qualificada, por estar em conformidade com a

l.gislação dc prevenção contra incêodio e a dcsástres em ligor:

Nomc Fanta§la ARCREVI /
CPF/CNPJ: 03.402.982/0@l-36

Qt

aFLS

Código dâ A
381l/+00

Logrado uIo: ESTRÂDA ANDRÉ BALARDINI NúmCTO: 186

osrplemcnto SEGUN'DO BARRÂCÃO À Otnette gaino: ROD/EST/BR/PR Municipio: Li'llAO DA vlTORlA- :

PREVEN E COMBÂTE A INC IO E A DESASTRES

Area Total: 754,12 m

ri!idâde Econômica (CNÁE):
- COLETA DE RESíDUO§ NÃO.PERIGOSOS

Áúra vistoriadâ: 3OO,oo mt

íffislro 
coM cÂRGA DE INcÉNDto suPERloR A l'200M''&{'l

Mcdidas dc grcvcnçâo c combâlr E incàdios . s dcsÀstcs:

SAIDAS DE EMERGENCIA
ILUMINAÇÀO DE EME.RGÉNCTA
SISTEMA bE PROTEÇÀO CONTPá DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

EXTÍNTORES DE INCENDIO
SINALIZAÇÀO DE EMERGÊNCIA

a

Ltcf,frc-{ v-iLtDA ÂTÊ I{ de lltaio de f022

D€1JjÉto.últrdo.leíiê-6r.P.ro Siffi BwFcgÔ'
Á .ubEddrd. dê. â .6Íu & 

^o 
..dd.ço *a Pdaoro P..tô! br .h!à do lnl "t'rilÊ: ÀÚãri'iód' DealÉ'B '

Nriuco ascmi:idade: 9ofc7ó l.fccfó0d2.72al8a44-03ctxl9 l3-4

/i
Pigiaa I dc I
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Vitória/PR
REF.: Edital de

MODELO DE DECLARAÇÃO OE PIENA CAPACIDADE OPERACIONAL

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de União da

Chamamento Público no 0312024

OBJETO: Contratação de organizaçáo(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, acondlcionados e
disposlos pelos munÍcipes para a coleta. A coleta é do tipo manual, método
porta a porta e/ou ponto a ponto, incluso transpoÍte, pesagem em balança
rodoviária do município ou por este designada e descarga nas dependências
das entidades contratadas para execução dos serviços de seleção, manuseio e
comercializaÉo de residuos sólidos recicláveis e/ ou reulilizáveis.

Prezados Senhores,

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

03..t02.9820001-36, com sede no endêreço 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.,í82.199-07, DECLARA expressamente que possui infraêstrutura
para realizaÍ a coleta seletiva dos resíduos recicláveis no Município de União
da Vitória/PR, bem como apresenta o sistema de rateio entre os associados e
coopeaados.

DECLARÂ!úOS ainda que, para todos os fins de direito, que possuímos
plena capacidade âperacional e aáministrativa 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 responsabilidade pela perfeita e completa
execuçáo dos serviços em objeto.

União da Vitória - PR, 08 de Junho de 2021

Arcrevi
cNPJ 03.&2.982000í36

Ana Paula Alves
RG no 10.í3í.551-7 SSP/PR

CPF no 077.482.199-07
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tANEXO ',tV"

RELAçÃO DE EQUIPAII'ENTOS, i,lÁOUINAS E VEíCULOS

OBJETO: ContrataÉo de organizaÉo(ôes) cooperativas e/ou associaçôes de catadores de
materiais recicláveis e reuülizáveis para a execuÉo de serviços de COLETA SELETIVA e
transporte de resÍduos sólidos uÍbanos potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis secos,
de caracterÍsticas domiciliares ou equiparados; devidamente separados, acondicionados e
dispostos pelos munÍcipes para a mleta.
À Comissào Permanente de Licitaçao da PÍefeituÍa Municipal dê União da Vitóíâ/PR

REF.: Edital de Chamamento n .o 031?020
RELAÇÀO OE EQUIPAMENTOS E VEICULOS DE SERVIÇO ryEICULOS COTETORES E
VEICULO LEVE):

Loie 1

Quaotidade
cl)

CARACTERÍSTICAS

DescriÉo rnodelo ano Potênoê
f2)

Capacilade Ob3e.v6çôês
(.3)

1 Esteira 6 m ST WEG 2019 OgCV 2OOKG Proprio

1 Delrol 03 2020 2OCV Cessão pela
píeíêitura de

500 Reciplentes
bE baEs

Rafitec Nâo têm Náo
lem

Não tem 'l 000 l;tros

Oata:
08/06/2021

EmpÍesa Proponente: ASSOCIACAO
OOS RECICLADORES E COLETORES
DE RECICLAVEIS DO VALE DO
IGUÀCU . ÂRCREVI

Nome do Repíesentante Leqal: Âna Paula Alv6
Assinâture do Reoíesêntânle Lêoâl:

3r"- 0^,t fu
Ouentidàdê
cl)

cARÂcrERisTlcAs

Descíição Mârc€ modelo ano Potênc.ia
(2)

Capacidade Obsêívaçóes
(i)

1 Esteira 6 m ST \\€G 2019 O9CV 2OOKG Proprio

1 Prensa Dêtíot 03 2020 2ocv 25 Íon Ce3sào pêle
preíeituía de

500 Rêcipientês
b(l bags

Rafitec Não tem NáO

tem
Não lêm Não tem

Datal
08/06/2021

Emp.esâ Prcponente: ASSOCTACAO
DOS RECICLÂDORES E COLETORES
OE RECICLAVEIS OO VALE OO
IGUACU . ARCREVI

Nome do Reprêsenlante Lêqal: Ana Paule Alvos
Assinatura do Represênta nte Lêgal:

O* /^,L ,0,/&
(' 1) Esta relação deverá estar de acoÍdo com o especificêdo nos Projetos Básicos dos Lotes 1

e 2 constantes no Termo de ReÍerência deste Edital.
(' 2) Fomecer a potência em HP ou CV.
('3) Na coluna observaÉes indicar se os equipamentos, máquinas e veículos sào prôprios ou
alugados, alocâdos através de contrato de arrendamenlo (leasing), ou a adquirir.

Uniáo da Vitôria - PR. 08 de Junho de 2021

AÍcrêvl
CNPJ 03.,í02.982/0001-36

Anâ Paula Alves
RG n" '10.13í.551-7 SSPTPR

CPF no 077./t82.'199{7
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ANEXO "V"

DEcLARÁÇÂo DE REspoNsABrLroloe rÉcrurca

A Comissâo Permanente de LicitaÉo da Prefeitura Municipal de Uniáo da Vrtória/PR
REF.: Edital de Chamamento n.o 02n020

Prezados Senhores,

O abaixo assinado. Ana Paula Alvo6 ldentidadê n" 10.131.551-7 SSP/PR cPF n"

077.482j99-07, residente e domiciliado â Íua Andrê Juck, no 806, no bairro Limeira na cidade
de Uniáo da Vitória Estado do Paraná, CEP no 84.601-215 na qualidade de Rêsponsável Legal
pela entidade ASSOCIACAO DOS RECICLADORES E COLETORES oE RECICLAVEIS DO

VALE DO IGUÂCU - ARGREVI, vem pela píesente, INDICAR e Vossâs Senhorias, o(s)
ProÍissional(ais) o(s) qua(ais) s€É(ao) o{s) Responsável(eis) Técnico(s) pelos serviços do objeto
a ser contratado, de acordo coín as R€soluçôes no 218 e n" 317 do CONFEA - Conselho Federal
de Engenharia e AgronomÉ, bem como o § 10 do artigo 30 da Lei Federal no 8.ô66/1993, caso
venhamos a ser contratâdos.

-RESPONSAVEL(ErS)TÊCNTCO(S):,,'
Nome: Rodrigo Serafini FeÍraz da Silva
EndeÍeço: Rua VitôÍia Rua PÍofessor Cleto, Cenlro de unÍâo Da Vitória, no 582
CEP: 84.600-140
PÍofissâo: Engenheiro Ambiental 

/
CREA: 13714í/D-PR
RG: 10.446.37S2
CPF: 083.091.79936
DECLARAMOS também, que esta orgenizaçâo está cienE e se compromete a apresentaÍ ao

Gestor do Cont ato, no prazo de atê 05 (cinco) dias conidos, a contar da data de recebimento da

Ordem de SeÍviço da ContÍatante, a ART (Anotaçào de Responsabilidade Técnica) relativa à
execuÉo dos ÊêÍvços do objeto contratado, bêm como a ART de cargo e funçâo do(s)
profissional(is) indicado(s) que auará(âo) como Responsávêl(is) Têcnico(s) do objeto

mntratado, acompanhada rte informa@s relativas ao número de inscriÉo junto ao CRE /PR,
comprovante de vÍncglo êmpregaucio, nümeÍo da cédula dê ldentidade (RG) e número do

CPF/MF, bem como dâerá ser apresentado pÍova de registÍo e quitaÉo de(s) ART(S) junto ao

CREA,

Uniâo da Vitória - PR, 08 de Junho de 2021

AÍtrcYl
CNPJ 03./02.9820001 -36

Ana Paula Alves
RG n" 10.13í.s51-7 SSP/PR

CPF no 077./l82.'199{7
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DECLARÂÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO AUTORIZANDO SUÂ INCLUSÂO NA
EQUIPE

A Comissáo PeÍmenente de LicitaÉo da PÍefeitura Municipal de Uniâo de Mtória/pR
REF.: Edítal de Chamamento Público n.ô 032020

OBJETO: Contrataçâo de organizaÉo(ó'es) cooperawas ey'ou associaçôes de câtadores
de materiais recicláveis e Íeutilizáveis para a execuçáo de serviÇos de COLETA SELETIVA e
transporte de residuos sôlidos urbanos potencialmente reutilizáveis dou recicláveis secos, de
caÍacteÍísticas doíniciliares ou equiparados; devidemente separados, acondicionados e
dispostos pelos munlcipes para a coleta. A coleta é do üpo manual, mêtodo poÍta a porta e/ou
ponto a ponto, incluso transporle, pêsâgem em balançe rodoviária do município ou por este
designada e descarga nas dêpendêncies das enüdades contrâtadas parâ execuÉo dos serviços
de seleção, manus€io b comercializaÉo de resÍduos sólidos recicláveis ê/ ou reutilizáveis

À
Comissâo e Équipe de Apoio
Prezados Senhores,

Eu, Rodrlgo Seralini Ferrez da Sllve, Engenheiro Ambientral, residente ê domicitiado na
Cidade de União Da, Estado do Paraná, a rua VrtôÍia Rua ProÍessor Cleto, Centro de União Da
Vitôria, no 582, CEP n'84.600-140, portador do CPF no 083 091.799-36 e do RG no 10.446.376-
2, registrado no CREA sob no 137141/D-PR, abaixo assinado, AUTORIZO minha inctusâo como
Responsável Têcnico pela execuÉo dos serviços inerentes eo obiêto constante no Edital de
Dispensa de LicitaÉo em epÍgrafe.

União da Vitória - PR, 08 de Junho dê 2021

Ferrez da Silva
083.091.799-36 e do RG no 10.446.376-2

CREA sob no 137141/D-PR

qü
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ANEXO ,,Vt"

W
CNPJ 03./t02.982000í -36

Ana Paula AlYes
RG no'10.13'1.55í-7 SSPTPR

CPF no 077.482.í99-07

&



1aôall

i!üre

íaJTiatta

ucÉttg^ aEExrat a§uf EIII

-!t€oE t

"A.*,A![ O
lGÊ.l Ôl* !b hndi,krôü-d!t-..ô

rüEt§c^
GOr'/ERtrO DO ESIÂDO

rrÍÉ.rrh. ! aÊrE
,rEü.-Úffit.r$...

Sâtaba. ú (ürôÉ-.,ú!ta- ilo çottoor
.ta-Eo6-GE

, E*rçIôrqriÊ-í§

lB!l!a-- _

§

iadiit

oi.al-:-.-
Eis..ila d. ..{.ro ..ílft^o

..-;ffii :

,2Ot6.15
ãiã - 6ii j coÉla L;írir--
2oJPl - Ee1. úrb

r 2q)l3o - PLib..
1 Zml ' aÚ,rro -UrtOacor . -ú. .oíigonrllÉ b.. (h o.o Êaô rvt rglô rrn 20 Ol
r2Ol@ - lrt'o

ca- - Ea;n; - -.7,COrd R.rtlc.Éo/Í.(:lÉ!Íao..d..n
olor R!4!r!rao/ícrp...Co.í..ÍE

2oo.mrf R!!rüliaÍaôrÉrr..{&.ôrÍ.
300.6 lq Rrrtl!.êô/rorp..rç& gen
8.0Olg rR.rrtfl..çaotergÍ!!&.r.ín

24,0 0Ô ra R.úIE çao/r..!p.Í.ç!o .í.íír.

. r ;rÉ:àr-
ltlrt t. E np.t.!úrEiilo 0,06

.ú! (..,..-atDEi

0.01

ra.í!Qtlrral.*.rtríp-lrrtrttf
,.)98arÍ.lre
llt).rFlrr rfrt r O.C. aÍi5 q,. rvú1Íao ô !-np-dr.. ô E rro ,t..pbí rao dnúl G..Ôr.3rc lF 5ir. ü zdt ó ítüÍ.
' c) n*rtl .atnrr*rr da l ,r{^ .ín ü ó t lEr e! c.n lftnholí. Prt o lnFí.nb rn t eô. . hg€a. ol Y.b.üaó. ô .í§r.Co rats p.tü.rrürb t|(ú. o.nú.3..ún .tar- d.rb..!í viürffi rrü

t-/bl-.1..-- r, 2.:-.-.a.--í!É
§-re'jffiI§Éi-íi.-a:::r;;:ia=:n=.:.::r:jL ,,i:.1-;--..._-..---*. ' .___--_ji,...-1ri--...- ._.- .- - - '
t.Ít-- ôútr 9.ddod.LldçÀrllirtllsLTb. (lrs) É.l dl*bda ttC.nr. dn ..fr..Éo ô iôlo..ôlb. trb 9.it§....5.. í, .ú.úri. d.
COOPERATWÀ É ÍA B LIlo OOS ÀGEIIIEB ECO(ôGICOS - COOPEmnAOE bü ,. R,. Faü firúF. n'1{, C.l5 R.i nr*íú ô lne ô \/D.t. Eáe
ô d, lt- oúrlr.- G.ofníc- zl J. UÍX . E atBm-4. }| 7t026632.

2. A lnaa.rh Liaat . ÂÍtrôiírad EÍrDlÍa.l! (!-asr lá íâüÚt'trv.rirrb .. üb d. acürÉ .oín o qr. .áà.r.c..ir o. 
^dg6 

!|., hc5 )t ô RorrÉô c€raa n.
rdrllolt, a o §- f l.r.aô V ô AetrÉo CEr OT0 d. Ol (,. Osn bío Oa 2O9 §.,. rrtstta a Ç-a(ao rnc9írriama dtr ú ú\,5-a, 6arrb -í ôàrlít.íoa
ógoÍúrtnt dfita 9a oFratao oa Lrra ràa&o lafaôc

3. Dr b-Bl!-(btoab-fiaabódüolúiúítaF.çraa.rEPaíúacútli.lnatíüd.ÍrC .

9.ú-a qln{qE í e.í.1 . ooaltc..tgrllaL, qoaLqua. ..ldi, alüôrb aaí (bffi d. dfpoafüE da coíd.?tç& ad..nürn. ltrúdairo. Íü lo.da an<ra a írí.rlór
ft õaa hú trdzrôa abo drra É m..icb d6 Ar+.rÍrfo..d...Ír hd.a(loô. D.r. q.. Õ êE ô rt.,lI ü..ü lq*ro. p.rnüt §.[ cdríh.d.. .E
rtDadiaa baar.

5. Oa üldrd taüó earb a Íalcbo& a úrú at-í ,oar!a, qrb.t$..Fm a aín t,_"lrlf apoaa. aríl a &úda(r (b arita (aüa úürrtii ô\lr..Ô t ,
cglillr5tlaa atuaciÉ a Í.,üÉ É Drúrít E Joq haúriilaalra a l.rÉtq Da.a ,atlnzaÉô aro.r d.ariqao íhat dAlrada. rn ..'re.!.rúriitbo.
.ü*b ôr,tlia bÉóó F. -. lrtbrb 9-. . lidr.(.a Ja ,ta.rLró ...ttr.
3. 

^ 
,Eúr,ltçao . 5.g.n (b crrínio- O.r.rb E oô.lgôírÍúia ,!aãb ôííl !íú.de .t .-vi, ffi.rl.D bí(aô. p... ri !ír|úd.. 

ff
7. Oa 6.rEtoo aba tíqlba darüt ra. .daqr.drúÍ- lrlaaad F i a tl,Yi.ld. a cdrliã., dalli.abltinb, !o.ba oa taGr (,. aae.ranrçr r *rnc4to our. I

oüg&ri|tlar., ôaaao d? írafaíhab rri Ea a rdãd6

a. Fb pírt5o o lrlrrlrro Íú.n b.iÊir,b{..ts d!§ ttiái.ô) ô.lr-. rü6jod..n lôd. in$-rao, út ve $- r.a,Êto.Ên Frrra6 no,r€c
e. O(rrEürril$h. $rr'rd.t. Fíln .16adffi coín,-lôêrí'rrÍJ rll-úí.

í0. ô nÀrú ír gadca DíD.ta (firlô.) d6d.íb. ó! .ürld.rh dra'lv€lvtü no locrl d.ianao d, afi aúdoírnLlda 6í aqataa prrao.t-6 paf í-olrrÉo
COil Í íÉ. m!,go.

I t. L üriürL$ (b dL(rba corn aa i*rÔa caí!r3, ranâ<t.mônn nôa casr .,í qra íL!r(b a vair.liirb a<ls,|hln .rooa da polutÉo:riôaital. .L.r.ô olrrrá!
.úrü.d-.ín ar€..Í4q.dlô. ú lnüro lari. . r.r. d6n ü x. lrúrÊan! Hoíie.

(
I

C3

FLS

Urúo é. vlü-íPR

lar3rllrE1§2

§L.-
Se S.ôdo

oca nY ot ti ! tr€ ooa 
^gtM 

Ecolóo@ - coo"ãÍf,âli€
r--.-;b
P!!a. F!!!r. lrr , id.,r,

uír5 ô \rü.t/FR

ÀrErr-íiÉ I[FarÉ. ÜEtElo Õ nt]llc .dda
r-.4--E ai.
a-t!- É tia-.b a-. b lb E r--

,ts..-lt--nb.rbr-,.lÉãr
c-úllni u.;-.-.i-.
a923492.71cr3532 R!. Rllà On úF, 1.11
-5rÉ-aEi-- - -§-*-

6a.e@

4a.60§7s

., (rl Íaefra ô ..Írr-ib coín yÉb llâaú ia - l,ó !c a lreaa EÉ(I do Fldo ô alvtLía lEt íb aeaú rotáoí, -Dato tú dtt.. galirllo. p- rú6ada

0



12. Âs ÍÉdirJâs oôc*!ári8 â contênçâo d§ w.rrfi!ônlé. llmr€re de rodoviâs ê @lra§ àíêás, ovêítuslmêni6. â!ngÉa3 . I!9árâé0 d€ óãaOS a'nlÍatÍllaL.
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w ESTÀDO DO PÀt'À§Á
PRETEITI.R\ }ÍINI('IP.AL DE UNIAO DA YITÓRIA

STCR§TARIA I\{IJ§ICI?ÀL DE SAÚDE

'§?A§.TA.\{X,§ITO 
|IIUNICIPAL }E VIGILÂNCIA §.4,NITÁRIA

Rrr Cestro Àlyer. 50 - Centro - §ecretarir de §rúde - Centro

DECLARAÇAO

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

2020 da ernpresa COOPERATIVA DE T§ÀBÂL§O DOS AGENTES

ECOLOGICOS - COOPERTRÁôE Í,oÍâdorâ do CNPJ:

18.86738ri1l101-32 si«adl r:a §. f§LIX DURDYN, 144 :resta çidade

ercortra-se em tramitação.

Dc acordo com a Rcsolução SESA 338i2020, e74312020 Àn 12:

eslão suspe»sas os inspeções sanitárias in loco para §ns de licencíamento

sanitári<t, ficando a cmprcsa autorizada a exerser sua.s âtividâd:s cm

caráter ternporário. até que seja realizada vistcria tara licenciamento

sanitii,rio.

União da Viaôria, 2J de setembro de 2020
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------ Fonwarded message .-----
De: Visa <yigilanciasânitaria@uniaodavitoria.pf SOy§>
Date: sex, 25 de set de 2020 13:27
Subject: RE: tuc Nicóli L. Schaefer - Solicitaçâo e lnformações
To: Coopertrage Ambiental <@pg[ageambiental@gmall.com>

Boa tarde!

Segue anexo a declaraçáo, qualquer dúvida estamos a disposição

Att

Nicôli Schaefer

* Original itrossago -From: ç@pjlUagCgllqie4lê!@gmail.com
To: 1r'isa" (yjg!4giêacllgla@uniaodâvitoÍia.p!gqgE), coopiÍ[agg@outlook.com, moleriadv(ô94ai].@
Date: Fri,25 Sep 2020 13:24:14 -0300
Subject: AJc Nicóli L. SchaeÍeÍ - SolicitaÉo e lníormaçôes

Boa Tarde,

Conforme conversâmos por têlêíonê, estou encaminhando via email a Íim dê formalizar as
inÍormações cedidas, quanto ao esclarêcimento da concessão do Alvará Sanitário da Unidâdê
localizada no Baino São Luiz. Desta forma solicito â conÍirmaÉo de como será pÍocedido para a
emissão da mesma, após a entÍega do cronograma de adequações, se será disponibilizada a
dêclaraçáo a qual consta que não é possível a real:zaÉo de vistoÍias por parte da vigilância, para
que seia possível solicitarmos o alvará de localizagão.
l--c
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úfinQOm h$.JrEr*.aÍÍlpíârãt!€rl-pr.gorbrrsiJí.d1./píoc.r§6orlãprir!€-.Íhd€lo/t0o_.lvr../t tcod_CvúC 1 ! 203o.agco

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNIC'PAL OE UNIÂO

DA VITÓRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE

FINANÇAS

Empreso))

/tnl

ALVARA DE LOCALIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO
NunEro 1;1737

l{orna Flntrsl|:
RátâO SOCIII: COOPERATIVA DÉ TRABALHO OOS AGENTES EGOLÔGICOS . COOPERTRAGE

C PJ: 18.867.389/0001-32

lnlcÍlçro Uunlclp.l:

Afn ld d. tulnclpC: 38394/99 - R€cup€raÉo do maloÍiâi€ náo ospocificedos antsÍionÍBnte (Ererce no
endersÇo)

Àtlvlded.(sl §.cundáÍir(a): 3E11-4/0O - Colêta do Íesiduos nào+oÍigo8c (Náo êtorco no endeÍBço),
4687-7,,02 - CoÍnéÍclo etacâdislâ do rosíduos ê sucatas náG,metálicos. excelo do papel 6 papêláo (É-xorcê

no endeí€ço), 4687-7/01 - Comércio atacadistâ dê resíduos do papsl s papdâo (Exêrc6 no €ndoÍoço).
4687-7/03 - Comôrco atacadista de residuos e sucatâs metálicos (Exêrce no endeÍefp)

uniclplo; Uniâo dâ Vilórià Endcrêço: RUA FELIX DURDYN, 144, CRISTO REI

CEP: 8.t605790

Locât o dat.: Uniào da VÍtóíia, sêgunda. 28 de setembm dê 2020

DANIELE BORGES DE L]MA
Secretariâ Mun,cipâl Ce Finanças

Observaçào

Códrg] de Autentrc idarle: 2ôi{FÂNOGLT

.EMITIOO PELO FUNCIONARIO DARIO OSI{í }IANSCH"

Essê d(run€nto devera peorrane|t)r expostc ern lacâl lrsivel nc estabelecimento êírpÍêsaÍial

lüpajrsv\r.Bríroí!.âi.d.]r.ocrr.d/e9íafn/g.Graa/vrlÉnÍtêíôd.b/nÊ)-eirerrl;cDd_lvâ.CIr 2o3(Xgco_jrôtoêoldPRP2oa5I Sô22êl

q
CI

I( 4-

FLS



EST,{J}"' DO PARANÀ

FOLÍC{À MTLITÂR DO PANÀNÁ

CORPO DE BOMEEIRO§

2GB. SPCIP UNIAO DÀ VTiORIÀ

CERTIFICAI}O DE LICENCIAMENTO DO CORPODE BOMBEIROS - CLCB
3.1.01.19.0(nr034377-l§

A Scglo dc Prcvst4lo Contrr t[cêodio c s De§''sÚG'E do CaÍpo.dc Bom

liçcncie r JiÍicaçlOc§ÚcÍccimclro/cvcno/lrcr dc rirco rbrixo queli§cedr'

lcsislrdo dÊ prcv!ífao cooe 'urclndio c a dcs*ircr cm vigor:

bGúG Milit r do E tsdo do Prr.ná
pof cstaÍ cm conformidedc com r

Eb.gl.5 
-.&J-ÚÚr|d 

!d' lrr-' fwÍ{''
A -r-.idatà.bn Ê.nIr"i. üo -&!FrÚ Fd6!o F g_ r 

'tt'ü 
do LA 'v-i6'- 

^üEtÀ 
D@'

DOS AGENTES

a.íáiro dr Arividedc Eoorúmícr (CNAE):-iilllri» 
- úcurmeçÃo i» t'Lrrnrurus NÃo EsPEcIFtc^Dos ANTERIoRMENTE

3t I I /1.00 . COLETA DE RESbUOS NÃGPERIGOSOS

iãiiri-ói - éór'rncro Ár,tceor§re os nEsiouos w perei- p PÀPELÃo

ü;;; - õóiffició nirõroisre oe REsÍDUos E sucAr^s NÃGMErÁLIcos. ExcEro DE PAPEL

PAPEIIOlei»ii- cor'cnclo ATÀcADI§TÂ DE REstDUo§ E sucATAs MET^Ltcos
Logradouro:

COOPERTRÁCE

:1{Númcro:FELTXR DL'RDYN
VITORLA.PRD,4UNTAoTO REICRISBriro: Mmicipio:ornplcmcno

TCNPJ: I t-867.3t9/0001'32
TIVA

E À DFSASTRESO E COMBATE Â

Crpacid:dc dc Fiblico:
úã IEir, corwonr"c cENTRÂL DE cLP PREVISTA EM PRoJETo 

^PRovADo

Yisorieda: 0,00istôri8dr:
ATÉ

mm
mÁr::l$raAm615 ,00Arrs

ITÉ .20OMJ/trf300MrÀ,t'DE INCÊND'OccoM ARCDEÉSTÍODETIPO3J. TODOOsupoçIo:

TÉcnico NIB:
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ESTADO DO PAn^N..Â

FoÚctA MILÍTAN DO PARANÁ

«}NFO DE BOMBEIRqS

2GB- §FCIP UmAO DA l'noru

CE,RTIFICADO DE YISTORIA DO CORI'IO DE BOMBEIRO§. CVCB

3.r.0r'19.00010:t'137,-15

LJNIÁO DÀ V'ITORIA, PR, 4 DE MÁ'RÇO DE 2020

SOLD.{DO JOÀO FE&NÂN'O GAIOSKI
VistoÍirdor

2' TENÉNTE MÀRCELO ALEIXO CORDEIRO
Chdc da SPCID

çí ú{rio
oil

FLS o

ASogí.odcPrcvaltÍroCoÍtralncêÍdiocrDcar!ÚGrdoCoÍpodcBonbciroEMiliÚtdoBn'dodoPrrenf
üstoriou a cdificrçlo/c6aabcl;in6toÀrlstd{Í€r dc risco úrixo qurlific8dr' Ê ! ccÍtifict por c6EI 

'nt 
confoÍEidâdc

com r lcgi6lâÉo dc prÊYcíldô c.rt8 in§àdio G r d€r.rEçÚ clIl vitoÍ:

\

$'
ú

Do.iú.r, áiti&, .!aúútd. Pdo Stúú. Eorr(to

Df,

CPF/CNPJ: t 8.t6?.3t9rc001.32
Código dr Ariúdldc Ecor6úlcs (CNAE):-iííc/iee 

- REcupER cÃo iE M,rTEnl,rIs NÂo EsPEclFIc^Do§ ANTERIoRMENTE

3 l/4-00 - coLETA DERESbUOS N^O+ERIGOSOS
íãiirioi - õorcicro Átrceorsra oe nsstDuos DE P PEL E PAPELÃo

õ;ãà . õói&õió AiiõóIiri ú RESbUOS E SUC^T^S NÃGMETÁLICO§, EXCETO DE P^PEL

PÂPELÃO
noiãii- coumclo ATÀcADIsrA DE REstDUos E sucATAs METÁucos

FEUX DURDYN Númão: 144

C@TERTR GE Baino: CNSTo REI MuicÍpio: t NIAO DA VrTÚRIA'PR
l,ogradouro: R

antlsis: ÀDE

E A DESASÍRESE COMBATE A
: 0,00 m
Vidori.dc 0.00 m
DE INCÊT{DIO Alt,3OOM'ÀÍI ATÉ I.2()OMJ/rtl'

Cçecirtadc dc Público:
úá a" clp, coxroRME cElrrFÁL DE ct, PREvI§TÂ Eltl PRoJETo APRovÁDo

Vistorisda:
mTotal 561,00

Â taaAlrura56 m:00rEo
CARGAcoMDETIPO DEPOS:TO3J. TODOOc1lpaçào

Tccnico NIB:

l.glltr§aoql,rlqr!ccÍnírssao
rlSaa
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PREVFOGO < noreplay-bm7-prevfogo@ bm.pr.gov.br>
Seg, 24/05/2021 14141

a
I

Para: coopertíage@oudookcom <coopeníage@outlook.com>; coopertrage@outlooLcom <(oopeÍtrage@outlook.com >

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná.
r. bom bclÍos. pÍ.orov. bÍ

ht$6://oud@k.live.com/m6iuo/dêeplink?popoútv2= I Àvârsioô=2021 052{00.{. 1 6

nÍoímôtivo

4

o!,lrym2l Email - C@pertÍage Cooperâtva - Ouüook

Corpo de Bombeiros - Solicítação de Vistoria 3.1.0L21.0001034377-67

PÍ6zado(a) S€nhor(a) REGIANE DA SILVA

Rocêb€rnos sua solicitaçáo pare o processo de:

Mltoria PeÍiódlcá am EstaboleclÍn itto

Número do Procosso: 3.1.0121.00Oí03a377{7

. Caso ocorram probl€mas com a emissão da GR-PR. ease doclmênto podêÍá ser
impresso novamênle. â qualquer momento, aié sou vencimênto, por meio da
página de âcompanhamento.

o A vistoria será realizadâ soínonte após a confirÍnação do pâgamento dâ Guia de
Recolhim€nto (GR-PR).

. A!ós a realizaÉo dos procedimsntos descritos, basla aguardâr a visita que sêrá
eíetuada por um BombeiÍo Militar devidamente identificado.

. PaÍa acêssar a página de acompanhâmento clique aqU!.

UNIÂO DA VITORIA, 24 de Mab dê 2021.

1'TENENÍE MARCELO ALEIXO CORDEIRO

,. 2GB . SrctP UNTAO DA Vl I OR|A (J213523808
Iti.rA MARECHAL FLORIANO PIIXOTO rrr 241 . CENTRO. 8J.6O0400 . UNtÀô DA VtTôRtÀ
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,41O612.021 Acompanhar P'ocesso - Pr€víooo

Governo do Estado do Paraná

Secrelaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária

Prevfogo

Comando do CorPo de Bombeiros

Acompanhar Processo

Âlençap

Dados do Processo

Processo:

Tipo Vistoria:

Situação Atual:

l.ocal Entega:

Data da Solicitação:

Origem:

Dados do Solicitante

Nome:

E-mail:

?elefone: @2) 3522-3495 l(42\99945-2MO

Cuia de Pagamento Emitidâs

Página I de I : (Total de I registÍos)

Datr Emissio Tipo GRPR ,).'.r?"#. .tr".?,111r,o vator situaçâolmprimir

1X!,,o1''0" nRINCIrAL3r2l0oe743e58 23/o6tzozt 486,e4 PAco

?ágina I de I : (Total de I registros)

Voltar

Informaçóes do ?rocesso - Solicitação de

Vistoria

3. 1.01.21.0001034377-67

PERIÓDICA
PENDENTE

2GB - SPCIP UNIAO DA VITOzuA

2410517021 l4:'41

INTERNET

REGIANE DA SILVA

coopeÍrage@outlook.com

Gerar Nova
GRPR

q
@\

vü*.pr6íogo. pí. gov.br/module§/c,ontôudo/coírtoudo. php?conLudo'3 112

lnformações do Estabelecimento -
Vistoris

a

Ahsrar Email

-a tt.
Y

t/



uto6t202a

@ Cotnando do Corpo de Bombsiros
Contalo: ccb".mdo@9m.pr.gov,br

Aco,npanhaa Proaêsso - Prevíogo

\-2,

lnst uçó"s de Usa

. Nesta pá§:la é po§siYel üstâ,izàt ô,n q!ê tas€ está seu processo junto ag CoÍpo de Bgmbeiaos. É Í€casúrio que os
dados fomeridos sejam idênticos aos cadastrados.. Aqui também é possível reimprimir a GR-PR referente a tâxa dos seÍviços pÍestados pela cqrporaçáo.

' Apó§ o pagamento da taxa o sistema poderá levar alé quat o dias úteis para atualizar a inÍormaçáó da situaqão da GR-PR.
' Após so,ucionar 9s problemas identifcados pelo bombeiro qle realizou a vistoria, sollcite retomó etefuando :reenlradâ' aqli

.êsta gãgina.

ftil"\ aa

\

wwl{ pteíogo.pr gor.brlmorülêslcôrlerd.,/contêu&. phrrcoÍ!teualo-3 212
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DECLJÀR]AçÃO DE PLENA CAPACIDADE OPERACIONAL

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de União da

Vitória/PR

REF.: Edital dê Chamamento Público no 03f2020

SFl-I:
o
;

Prezados Senhores, A CoopeÍtrage, inscrita no CNPJ sob o no 18'867'389/0001-

32, com sede no endereço Rua Felix Durdyn, n.o 1214, Cristo Rei, União da

Vitória - PR, neste ato representado pelo senhor(a) Valdir Alves cordeiro,

portador do RG. n.o 1.993.99-5, e do CPF 353.205'679-87' DECLARA

expressamente que a mesma possui infraestruturã para realizar a coleta selêtiva

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

apaesenta o sistema dê raleio entre os associados e cooperados'

DECLARAMOS ainda que, para todos os fins de dirêito, que possuímos plena

capacidade operacional e administrativa para executar os serviços, procedendo

às contrataçóes necessárias em tempo hábil, bem como efetuando, quando

necessário, as substituiçôes ou complementaçôes no quadro de pessoal,

assumindo inteira responsabilidade pela perfeita e completa execuçâo dos

serviços em objeto.

União da Vitória - PR, 04 de Junho de 202'l

Á/^
@.>

Valdir Alves Cordeiro - Diretor Presidente
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COOPERTRAGE - COOPERÂTIVA DE TRÂBALHO OOS AGENTES
ECOLÔGICOS

Rue Felix Ousdyn, 144 - Bairro Cristo Rei- União da Mtória - PR

CEP 84600-000 Fone: (42) 3522-U95
CNPJ: 18.867.389/0001-32

OBJETO: Contrataçáo de organizaçáo(óes) cooperativas e/ou associações de

catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis para a execução de serviços

públicos de PROCESSAMENTO e COMERCIALIZAÇÃO de resíduos sólidos

urbanos potencialmente reutiliáveis e/ou recicláveis secos, de características

domiciliaies ou equiparados, provenientes dos serviços de coleta seletiva pública

no Município de União da Vitória.

D
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COOPERTRAGE - COOPERANVA DE TRABALHO DOS AGENTES

ECOLÓGICOS

Rua Felix Dusdyn, 144 - Baino Cristo Rei - União da Vitória - PR

CEP 84600400 Fone: (42) 3522-3495

CNPJ: 1 8.867.389/0001-32

RELAÇÃO DE ÊQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEICULOS

À Comissão permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de União da

Vitória - PR

ReÍ. Edital de Disoensa de Licitacão n.o 03/2020

RELAçÃO DE EOUIPAMENTOS E VEICULOS DE SERVIÇO

COOPERTRAGE

oBJETo: contrataÉo de organização(ões) cooperativas e/ou associaçÔes de

""tãOor". 
de mateiiais recicÉveis e reutilizáveis para a execução de serviços

o,iuri*. de PRoCESSAMENTO e CoMERCIALIZAÇÃO de resíduos sólidos

lrtãno" fotencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis secos, de características

domiciliaies ou equiparados, provenientes dos serviços de coleta seletiva pública

no Município de União da Vitória.

fr

CapacidadeAno
Carãcteristicas

ModeloMarcaDescÍiÉo
Ouant

Próprio28r2020 1sCVMAQUISULPrênsa
Hidráulicâ1 ,00

TetÍapakl8Ton1ocv2014PHV OTO3

VeÍtical
60.1CoG

DetíoilPrensâ
Hidráulica1 ,00

PrópÍio7,5 CV 15 TonBPHV.,I5BittenPrensa
Hidéulica1,00

Próprio400v 18KGLemy
Somer

Esteira
Mecânica1 ,00

18KG Próprio400v2013LS9OLLeÍoy
Somer

Esteira
Mecánica1,00

PreíêituÍaMassey
FergusonTrator

37.4 K\ /2012FY25Goodsense1,00 Emp ilhadeira
l Ton Telrapâk12V1E101ôCPaletrans1 ,00 Palheteira

Tetrapak1000K91D1060Balança1,00
Próprio4OOKGUniveísalineBalança1,00

Próprio2009 70cvVêlculo
Leve

1,00

Própno2004 70cv1.00
Vêículo
Leve

PrópÍio10001

Cêlla

Celta

Chevrolet

Chevrolet

1500
Bogues de
RaÍia

l: Valdir Alves CordeiroLEm Proponente

ál ,rL--'1(

Datâ

07loal2a21

@
"Ê

a4

.)

I
'|\'

ObseÍvaçôesPotencia

2013

1.oo I

2.1 Ton I Prêfeitura

I 8650 
I

Digitron



COOPERTRAGE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES
ECOLÔGICOS

Rua Felix Dusdyn, 1tt4 - Bairro Cristo Rei - União da Vitória - PR
CEP 84600-000 Fone: (42) 3522-U95

CNPJ: 1 8.867.389/0001-32

(' 1) Esta rslação deverá estar de acordo com o esp€cilicâdo nos Projetos Básicos dos Lotes 1

e 2 @nstantes no Termo de RôÍeÍéncia deste Edital.
(' 2) Fomecsr a @tência em HP ou CV.
(' 3) Na coluna obsêrvações indicar se os equipâmêntos, máquinas e veículos sáo próprios ou
alugados, alocados através de contrato de aÍÍendamento (lêasing). ou a adquirir.

União da Vitória - PR, 04 de Junho de 202í
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Valdir Alves Cordeiro - Diretor Presidente
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COOPERTRAGE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES

ECOLÔGICOS

Rua Felix Dusdyn, 144 - Baino Crasto Rei - União da Vitóriã - PR

CEP 84600-000 Fone: (42) 3522-3495
CNPJ: 18.867.389/0001-32

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

AComissãoPermanentedeLicitaçâodaPrefeituraMunicipaldeUniãoda

Vitória - PR

Ref. Edital de Dispensa de Licitacão n.o 03/2020

Prezados Senhores,

A Cooperativa de Trabalho dos Agentes Ecológicos - COOPERTRAGE

comoPessoaJurídica,instituídaeinscritanoCNPJn'o18.867.389/0001-32'

sediadanaRuaFelixDurdyn,n.ol44,BainoSãoLuís,UniãodaVitória-PR'
por seu DiretoÍ Presidente' Valdir Alves Cordeiro, ldentidade n'o 1993957-5' CPF

n.o 353. 205.679-87, residente na Rua Durval Lorenzini, n'o 332, HorE Waldrafl'

Uniáo da Vitória - PR,que no uso de suas atribuições, vem através desse

ÍormalizarperanteaestacomissãodeLicitaçãooProfissionaloqualseráo

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

Reso|uçôesn.o218en.o317doCONFEA-ConselhoFederaldeEngenhariae

Agronomia,bemcomoolOdoartigo30daLeiFederaln'o8'666/1993'caso

venhamos a ser contratados.

Res nsável Técnico:
l,lome: lzabelle Maria dos Santos
Endereço: Rua ExPedicionário Refael Nedochetko, n.o 373, Á,rea lndustrial,

Porto União - SC
CEP: 89400{00 ./
ProÍissão: Engenheira Ambiental '
CREA - PR: '163969/D, Visto CREA - SC n-" 1 52218-4

RG: 12.573.531-2
CPF: 093.620.249-18

DECLARAMOS também, que esta organizaçáo êstá ciente e se compromente a

apresentar ao gestor do contrato, no prazo de ate 05 (cinco) dias corridos' a @

t ã 9
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COOPERTRAGE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES
ECOLÓGICOS

Rua selix Ousdyn, 144 - Baino Cristo Rei - União da Vttórie - PR
CEP 84600-000 Fone: (42) 3522-Y95

CNPJ: 18.867.38910001 -32

contar dâ data de recebimento da Ordem de Serviço da Contratante, a ART

(Anotação de Responsabilidade Técnica) relativa à execução dos serviços do

objeto do contrato, bem como a ART dê cargo e função do profissional indicado

que atuará como Responsável Técnico do objeto contratado, acompanhada de

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

de vÍnculo empregatício, número da cédula de idenlidade (RG) e número do

CPF, bem como deverá ser apresentado prova de rêgistro e quataçáo das ART's
junto ao CREA.

União da Vitória - PR, 04 de Junho de 2021
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Valdir Alves Corderro

Diretor Presidente
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COOPERTRAGE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGEN]ES
ECOLÓGIGOS

Rua Felix Dusdyn, 144 - Bairro Cristo Rei - União da Vitória - PR

CEP 84600-000 Fone: (42) 3522-395
CNPJ: 18.867.389/000 1-32

I t uNr{o).

FLS i
t

DECLARAÇÃO DO RESPONSAVEL TÉCNICO

Ref. Edital de Disoe nsa de Licitacão n.o 03/2020

OBJETO: Contratação de organizaçâo(ões) cooperativas e/ou associaçôes de
catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis para a execução de serviços
públ:cos de PROCESSAMENTO e COMERCIALIZAÇÁO de resíduos sólidos
uôanos potencialmente reutiliáveis e/ou recicláveis secos, de câracterísticas
domiciliares ou equipaÍados, provenientes dos serviços de coleta seletiva pública
no Município de União da Mtória.

À Comissão e Equipe de Apoio

PÍezados Senhores,

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

Cidade de Porto União, Estado de Santa Catarina, a Rua Expedicionário Rafael

Nedochetko no 373, CEP no 89400{00, portadff 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

visto no CREA-SC 1522'184, abaixo assinado, AUTORIZO minha inclusão como

Responsável Técnico pela execução dos serviços inerenles ao objeto constante

no Edital dê Dispensa de Licitação em epígrafe.

União da Vitória - PR, 04 de Junho de2021

.z

Valdir Alves Cordeiro
Direlor Presidente - CoopeÍtrage
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À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de União da

Vitória - PR
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