
Ft-S

bÉ uN

o.
1

PROTOCOLOS E CREDENCIAMENTOS



ffir
ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Páorna 1 / 1

Íáoina 1

Del2 óato6t2o21

Filtros aolicados ao rêlâtório

Número do processo: 0036.0090649

Número do processo:

Solicitaçáo:

Número do documento:

Requerente:

Beneficiário:

EndêÍeço:

Complemento:

Loteâmento:

0036.0090649

72 - LicitaÉo

Número único: L53.F8í.851 -5L

Número do protocolo: 92481

35256 - COOPERATTVA DE TRABALHO DOS AGENTES ECOLOGICOS CPF/CNPJ do rêquerentê: 18.867.389/0001-32

CPF/CNPJ do beneficiário:

Rua FELIX DURDYN N'1,Í4 - 8460s790

TeleÍone: (42)35224724

E-mail: coopertrage@outlook.com

Local da protocolizaqãor 001.00í.004 - Protocolo

Locãlizaçáo atual: 001.001.0M - Protocolo

Org. de deslino:

Prolocolado por: lvana DoboÍovski

Situação: Não analisado ,/
Protocolado em: 0A10612021 16122

Súmula:

Observação ED|TAL DE CHAMAMENTo púBLtco N" 03/2020

Baino: CRISTO REI

Município: Uniáo da Vitóíia - PR

Fax:

Noüficado por: E-mail

Condominio:

Celularl

Em trâmite: Não

Prêvisto para:

Atualmente comr lvana Doborovski

Procedênciâ: lntêrna Prioridadet Normâl

ConcluÍdo em:

4=zz =11s

s\

a
lvana COOPERATIVA DÉ TRABALHO DOS AGENTES

(Requerente)lado por)

llota. 16:22:22

Consulle seu processo onlinê ite da PÍefêiture: wvvw.uniaodavitoÍia. pr.gov.br ou no endêrêço: hltps J/e-gov.belha.com.br/protocolo/01 038-042/con-níoprocesso.ía

Sislemai Protocolo Fly / Usuário: ivanadoborovski / Rêlâtório de Compíovanle de Abertura de Processos

FLS



ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
Relatório dê Comprovante dê Abertura dê Procêssos

gÉ u§"4o Páornâ 1 / 1

Éáoinâ 1

oâta: í 010612021

FLS t
Filtros aolicãdos eo reletório

Número do processo: 0036.0090749

Número do processo:

Solicitação:

Número do documento

Requerente:

BeneÍiciário:

Endereço:

Complemento:

Loteamênto:

0036.0090749

72 - Licilaçáo

Estrada ANDRE BALARDINI N" 186 - 84605424

Número único: 568.414.5H3-HY

Número do protocolo: 92581

CPF/CNPJ do requerente: 03.402.9820001-36

CPF/CNPJ do beneficiário:

Telêfonê: (42)3522-5835

E-mail:

Locâl da prolocolizaçáo: 001.00'1.004 - Protocolo

Locâlização atual: 001.001 .004 - Prolocolo

Org. de destinor 001.00'l.012 - Licitaçóes

Protocolado por: lvana Ooborovski

Situaçáo: Não anallsado ,/
Prctocolado em: lOloGDo21 13,23

Súmula:

Em tÉmite: Sim

Previsto para:

BairÍo: CRISTO REI

Municlpio: Uniáo da VitóÍia - PR

Faxl

Notificado por: E-mail

COLEÍORES DE RECIC DO

Condominio:

Celula.: (42) 00000-0000

EDITAL DE CHAMAMENTO NO 03/2020

42-998344478 - VANUSA

@

s
a

lvana Doborovski

(Protocolado por)

ASS. DOS RECI
(Rêquêrente)

Hora: 13:24:18

Consulte seu processo online no sil6 da PreíêituÉ: www niaodaviloÍia. pr.gov.br ou no endêÍeço i hllps J/e-gov.belhe.com.br/protocolo/0 1 038{4zcon-nroprocesso

Sistêmâ: Protocolo Fly / Usuário: ivanadoborovski / Rôlatório dê Comprovântê dê Abertura dê Procêssos

t-

34607 - ASS. DOS RECICLADORES E COLETORES OE RECIC DO

Atualmente com: lvana Doborovski

Procedência: lntema Prioridadê: Normal

Concluído em:

Obsêrvação:
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}-Carta de Credenciamento

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de União da
Vitória/PR
REF.: Edital de Chamamento Público n.o 03/2020

OBJETO: Contrataçâo de organização(ôes) cooperativas e/ou
associaçôes 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. A coleta é do tipo manual, método
porta a porta e/ou ponto a ponto, incluso transporte, pesagem em balança

rodoviária do municipio ou por este designada e descarga nas dependências

das entidades contratadas para execução dos serviços de seleção, manuseio e

comercialização de resíduos sólidos recicláveis e/ ou reutilizáveis.

À
Comissão e Equipe de Apoio
Prezados Senhores,

Pela presente, a licitante ASSOCIACAO DOS RECICLADORES E

COLETORES DE RECICLAVEIS DO VALE DO IGUACU - ARCREVI

credencia o Sra. Vanuza Aparecida de Macedo, RG no 9604489-5, CPF no

050.564.40965, a representá-la perante a Comissão de Licitação do Município

de União da Vitória, nos atos que se fizerem necessários em relaçâo à

Chamamento Público n.o 0312020, podendo, inclusive, apresentar
manifestações nas sessões, assumir compromissos, renunciar a prazos ou

recursos, formular de requerimentos, bem como assinar documentos.

União da Vitória - PR, 08 de junho de 2021

Arcrevi
cNPJ 03.402.982/0001 -36

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

GPF no 077.482.199-07
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Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte reuniram-se na
da Associação dos Reçicladores e Çoletores de Recicláveis do Vale do
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- Arcrevi, os associados, a fim de realizar a eleição da nova Diretoria da
Associação. sendo que as oito horas da manhã, o senhor Valmor José Pereira
presidente da comissão eleitoral, juntamente com o senhor Floriano da Luz e o
senhor Misael Cainã da Silva, deram inicio aos frabalhos os associados
votaram em sala reservada, e foram chamados individualmente para votação
secreta, considerando que se fveram presentes maioria dos associados.
ressaltando que a senhora Juliana Rosa de Abreu, o senhor Mateus
Domingues da Silva e José Carlos Busc* avisaram a comissão eleitoral çom
antecedência que não iriam comparecer ao processo de escolha por motivos
pessoais, desta forma o senhor Valmor encerrou a votação as dez horas da
manhã. Assim na sequência a comissão eleitoral deu inÍcio a contagem dos
votos, na gual tiveram nove votos brancos e guatorze votos para a cfiapa
número um, sendo que houve vinte e três votantes, assim a chapa um foi eleita
por maioria simples dos vots. durante a apura@ dos votos a comissão
eleitoral convidou a associada Maria Paula Teixeira e Alzira Ribeiro da Luz
como testemunhas. as quais acompanharam todo o processo de apuraÉo e
constataram que a chapa númêro um Íoi eleita. Desta forma en@ÍTou-se o
processo de escolha da nova diretoria e foi dado inicio a posse da ctapa eleita,
composta pela Presidente Ana Paula Alves, brasileira, solteira, recicladora,
portadora da Carteira de ldentidade sob o número í0.131.55'l- 7 SSP/PR e
devidamente cadastrada no CPF sob o número 077.482.199-07, residente e
domiciliada na Rua AndÉ Juck, no 806 no bairro Limeira na cidade de União da

Vitória - PR, Secretário Luis Carlos Alves, brasileiro, casado, reciclador,
inscrito na Carteíra de ldenüdade sob o número 2.028-088 SSP/PR e
devidamente cadastrado no CPF sob o número 310.915.989-91, residente e
domicitiado na Rua Afidre Juck, 8OG no baino Limeira na cidade de União da
Vitória - Paraná, Tesoureira Vanuza Aparecida de Macedo, brasileira, união
estável, bacharel em direito, portadora da Carteira de ldentidade sob o número
9.604.89-5 SSP/PR e devidamente cadastrada no CPF sob o número
050.5e1.409.65, residente e domiciliada na Rua André Balardíni 499, bairro
Cristo Rei na cidade de Uniáo da Vitória - PR e Secretário João Maria da
Rosa, brasileiro, solêiro, aposentado, portdor da Carteira de ldentidade
2.979.839 SSP/SC e devidamente inscrito no CPF sob o número 862.115.449-
87 residente e domiciliado na rua Salete Pereira, núrnero 11. bairro Vice King,
na cidade de Porto Uniâo - Santa eatarina e Conselho Fiscal composto por
Sueli Dec.eni. brasileira, solteira, recicladora psrtadora da Carteira de
ldentidade sob o número 8.3923&36 SSP/PR, devidamente cadastrada no

CPF sob o númem 809-518.809-34, residente e domiciliada AndÉ Juck, 816 no

bairro Limeira na cidade de Uniâo da Vitória - Paraná, Gilmar Carlos Machado
brasileiro, solteiro, reçiclador, devidamente portador da Qarteira de ldentidade
sob o número 13.929.192-1 SSP/PR, devidamente cadastrado no CPF sob o
número 125.817-859-18, residênte e domiciliado na Rua José Cechin, 83 no
baino Limeira na cidade de União da Vitória, esiado do Paraná, e Cristiam
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número í10.815.559S3, residente e domiciliado na rua lvan Benghi, 149, no
baino Jardim Rosêira na cidadê de União da Vitória, estado do Paraná. sendo
os suplentes do eonselho Fiscal Jessica Janoski Ribeiro, brasileira, solteira,
reciç{adora. portadora da Carêira de ldentidade sob o númers 13.6662864
SSP/PR, devidamente cadastrada no CPF sob o número 105.907.82S59,
residente e domiciliada na Rua Carlos Unterstell, 155 no bairro Límeira na

cidade de União da Vitória estado do Paraná, lnês Fleituch, brasileira, união
estável, reçidadora, portadora da carteira de ldenüdade sob o nÚmero

7.739.220-3 SSPIPR, e devidamente cadastrado no CPF sob o número
520.045.389-53. residente e domiciliada na Rua Celso fuaúio Souza, 372, no

bairro Limeira na cidade de União da Vitória, estado do Paraná e Juliana Rôsa

de Abreu, brasileira, sdteira, reçidadora, portadora da Carteira de ldentidade

sob o número 12.U1.165-0 SSP/PR, devidamente cadastrada no CPF sob o
núnrero 033.816-0794ô- Dando conünuidade ao ato a Comissão Eteitoral

homologou a aprovação da nova diretoria e conselho fiscal, a qual Íoi

empossada no mesmo atro. Nada mais trgndo a Vataí Íoi encenado o pígc€ss§

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

Carlos Alves o qual agradeceu pelo tempo a frente da Associação e se colocsu
a disposição para continuar auxiliando no que estiver ao seu alcance ê passou

a palavra para a atual presidente s€nhora Ana Paula Alves, e esta se

compromêteu a dar conünuidade ao trabalho da antiga diretoria e buscar mais

benefícios e melhor condições de trabalho para todos' As linal o senhor Lui§

solicitou que fosse realizada as comunicações necessárias aos órgãos

competentes. Nada mais sendo dito na oportunidade, foi encerrada a

Assembleia Geral Edraordiinária, a qual foi transcrita em ata para posterior

registro.

Presidente: Ana Paula Alves @'vo e"*ro. -Â/-'
Secretário: Luis CarlosAlve, "l^l /.Allf gil'+
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Suplentes de Conselho Fiscal: Juliana Rosa de Abreu
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Mminisbador: Jofu Mariada Rosa ;fu ,2ó a;*-,2.<.,-.-..e, á. pD/-.
Conselho Fiscal: Sueli Deçeni 1, S-.-^.{-fz' &.t<-e---..'

Conselho Fisca[ GitmarCarlos Mactrado N-"f t*L yr*rl-^/.
Conselho Fiscal: crístíam Miersch üJ{Àrüei" *t&trt

Suplentes do Conselho Fiscal; Jéssie Janoski RibeiÍo$G)iir'Â- t'
suptentes de consetho Fiscat: lnes FleÍtuch Í -Lu i Ab-"e'

;ÚrS

á Z

É Á*-P,^*u.-aln "í

("'l

«.ilÍ,$
%

Miersch brasileiro, solteiro, reciclador, portador da Carteira de ldentidade sob
número 13.9E0.537-2 SSP/PR, e deyidarnente cadaskado no CPF sob

<.], TáSELIONATO OE NOÍÁS <-\-J-_---'.' §

Tesoureira: Vanuza Aparecida de Macedo
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OUTORGANTE: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES ECOLÓGICOS .

COOPERTRAGE, sociedade cooperativa de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no

CNPf sob o ne 18.867.38910007-32, com sede na Rua Felix Durdyn, n.q 144, Bairro São Cristo

Rei, em União da Vitória (PR), representado neste ato pelo seu Presidente, Senhor Valdir
Alves Cordeiro, portador do RG na 1.993.9il-5lPR, residente e domiciliado em União da

Vitória (PR);

OUTORGADO:
ANDERSON DOUGLAS MOLERI, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PR sob na

32.195, com escritório profissional na Rua Dario Antonio Bordin, 336, 1e AndaÍ, centro, em

União da Vitória (PR); e

CELSO DE FREITAS brasileiro, casado, contador, inscrito com RG n.o 7.385.226-9, com

escritório pÍofissional na Rua Av. Getúlio Vargas, 186 - 73 - Centro, União da Vitória - PR,

84600-000.

União da Vitória 7 de junho de 2021

OUTORGANTE

aÍróito clsÍm - 2'
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PROCURAÇÃO

PODERES: Por este instrumento particular e na melhor forma de direito, a outorgante

nomeia e constitui seu bastante procuradoÍ, o outorgado, para o fim especial de promover a

participação da outorgante em licitações públicas nos dias 0910612021 e 101061202'1, concordar

com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações,

protestos e recuÍsos, fazer novas proPostas, Prestar caução, levantá-las, receber as

importâncias caucionadas ou depositadas, transigir, desistir e praticar todos os atos

necessários ao CumprimentO do preSente mandato, substabeleCer com ou sem reserva de

poderes, retirar editais, apresental documentação e Plopostas, participar de sessões públicas

de habilitação e iulgamento, assinar as respectivas atas, assinar propostas, contratos, aditivos,

registrar ocorrências, formular e renunciar direito de recursos e contrarrazões, bem como

assinar todos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do Presente
mandato.
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CÜNTERE COM A ORIGINAL
confonno COTYS arto 32
do lel no 8666,/93
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