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Filtros aolicedos eo relâtório
Número do processo: 0036.0093397

Númoro único: 575.17W.56D{R

Número do processo:

0036.0093397

Solicitração:

364 - Documentos de HâbilitaÉo

Número do protocolor 95249

Número do documento:
Rêquerente:

978660027 -

AssoctAÇÃo oos RECICLADoRES E coLEÍoREs

DE

CPF/CNPJ do requerente
CPF/CNPJ do beneÍiciário

BeneÍiciário:
Endersço:

Bainol

Complemento:
Loteamento:
Teleton€:

Condomínio:

Município:

Cêlular:

Fà\'-

Notificado por: E-mail

E-mail:
Local da protocolizaÉo: 001 .001 .004 - Protocolo

atual:
Org. de destino:

001.001.004 - PÍotocolo

Protocoladopor:

guilhermepressendo

SituaÉo:
Protocolado em:

Não analisado

LocalizaÉo

00!.001.012 - Licjtaçóes

2210912021 16111

Atualmente com: guilherme pressendo
Em kámite: Sim

Procêdência:

lntema

Prioridade: Normal

Concluído em:

Previsto para:

Súmula:

ObseNação:

(42) 98403-9160

'-guilhêrme pressendo
(Protocolado po0

ASSOC

RECICLADORES E COLETORES DE
(Requerente)
Hora:16:'11:59

Sistema: Protocolo Fly / Usuário: guilhôrmep31 / Relalório de Comprovante de Abertura de Processos
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ILUSTRISSIMA SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DO MUNCIPIO DE UNIÃO DA VITORIA - PARANÁ.

EDITAL DE HABILITACÃO RET. A CHAMAOA PÚBLICA N" O2l2020
ASSOCIAÇÃO DOS RECTCLADORES E COLETORES DE RECTCLAVETS DO VALE DO
IGUAÇU - ARCREVI, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob número
03.402.982/000'l-36, inscrição estadual sob o número 90823103-10, com sede na Estrada
André Balardini, no ',l86, no bairro Cristo Rei, com CEP 84.605-424 na cidade de União da
Vitória - PR, neste ato representada por sua presidente a senhora Ana Paula Alves,
brasileira, solteira, selecionadora de material reciclado, portadora da carteira de identidade
sob o número 10.13í.551-7 SSP/PR, devidamente cadastrada no CPF sob o numero
177.482.199-07, residente e domiciliada na Avenida André Juck, no 806, no bairro Limeira
com CEP 84.601-215, vem respeitosamente, interpor:
RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE HABILITOU A COOPERTIVA DE TRABALHO DOS
AGENTES ECOLOGICOS. COOPERTRAGE NO CHAMAMENTO PÚBLICO O2I2O2O.
Pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos:

DA TEMPESTIVIDADE

O edital de habilitação foi publicado em 1610912021 na última quinta - feira, tendo cinco dias
úteis para ingresso de recurso, e sendo assim o último dia para protocolo no dia 2310912021 ,
e, portanto, o presente Recurso é tempestivo.

DOS FATOS

Com fundamento nas disposições contidas na Lei 8.666/93 e 11.445t2007,
Municipal de Meio Ambiente - SEMMA do município de União da Vitória
procedimento licitatório na modalidade chamamento público.

Rua Andre Balardini. no 186. Bairro Cnsto Rei. Fone: (42) 3522-S)OA
recicladosarc
omail.com CNPJ: 03 402.S82/0001 -36
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No edital de resultado de julgamento da documentação de habilitação a Cooperativa de
Trabalho dos Agentes Ecológicos, foi considerada inabilitada por não portar Alvará da
Vigilância Sanitária e Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros Militar - CLCB,
desta forma foi analisado por Comissão Técnica e Comissão Permanente de Licitação, e
realizou-se a abertura de prazo para apresentação de Documentação escoimada.
Sendo que, no parecer Técnico nas folhas 09, ficou constatado que cooperativa apresentou
relação de equipamentos, maquinas e veículos incompleta, por não conter a especificação
completa do terceiro veículo, no qual consta no campo observaçôes "adquirir", e foi sugerido a
Comissão Permanente de Licitações efetuar .junto a Requrida, no sentido de propiciar a
adequação do documento.

No entanto a Comissão Permanente de Licitação, por estar sobrecarregada de trabalho,
deixou passar despercebido, porém a Recorrida poderia ter lido lodo o parecer Técnico e
corrigido tal erro, de boa fé, no momento da apresentação da documentação escoimada, o
que não realizou.

a ata da apresentação da documentação

escoimada foi apresentado
documentação em envelopes abertos pela Recorrida, mostrando total descaso com o edital.

Ainda conforme

DO DIREITO
Com a devida venia, a decisão da ilustre Comissáo é insustentável, senão vejamos:

"A documentação - consoante ensina o saudoso Hely Lopes Meirelles - é o conjunto de
comprovantes da capacidade jurídica, da regularidade fiscal, da capacidade técnica e da
idoneidade financeira que se exige dos interessados para habilitarem-se na licitação".
(Licitação e Contrato Administrativo, RT, 8" ed. p. 1 19).

Desta forma mnforme a especificação anexa a Recorrida não possui capacidade técnica, haja

vista que conforme exigência do edital, obrigatoriamente deveria ser apresentado a
especificação completa de três caminhôes para cada lote.

Ademais, a Lei 8.666/'1993, em seu Aft. 3', estabe/ece as condições legais, e que, para
mel h o r com p ree
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ão, tran screve mos :

Rua André Balardini, no 186, Bairro Cristo Rei. Fone: (42) 3522-5904
recicladosa
@qma il. com
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Art. 30. A licitação deslinda-se a garantir a observância do princípio constitucional
isonomia, a seleÇão da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção

da
do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que /hes são correlatos:

Desta Íorma não pode ser habilitada empresa que não tenha capacidade operacional e
técnica.
empresa que não apresenta a descrição do seu equipamento para prestar o trabalho
exigido em edital fere o princípio da isonomia, pois de que forma prestara os serviços a
população no caso do referido edital.

A

Cabe lembrar ainda, que a empresa Recorrida já presta serviços de coleta de resíduos sólidos
urbanos potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis secos na cidade, e que seus caminhões
são vistos rotineiramente em oficinas enquanto que a prestação de serviço fica a desejar.

Ainda, conforme o Princípio da autotutela administrativa, a Administraçáo Pública, pode rever
seus próprios atos, quando ilegais, inconvenientes ou inoportunos, conforme a súmula 473
STF: "a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-os, por motivo, conveniência
ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a
apreciação .ludicial. "
Em suma, não há motivos para habilitar a empresa que não possui o equipamento de extrema
necessidade para a qualidade da prestação dos serviços exigidos no edital 0212020.

DA DESVINCULAÇAO AO EDITAL
Observando a decisão da Comissão Permanente de Licitações, e sabendo do excesso de
trabalho que tais funcionários possuem, ficou nÍtida a falha ao habilitar a Cooperativa.

Considerando que o próprio edital esclarece os requisitos para habilitação entre elas a
descrição de três caminhões para cada lote, e que a decisão será com base nos termos do
Edital, sendo considerada habilitada a licitante que atender na integra todas as especiÍicações
do referido edital.
Desta forma, a Recorrida apresenta seu total desconhecimento e atendimento as exigências
previstas no edital de Chamamento Público, sendo que a descrição completa dos veículos
ua André Balardini. nn '186, Barrro Cristo Rei. Fone: (42) 3522-5904
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atende as especificações mínimas necessárias estabelecidas no edital, conforme apontado
pelo parecer Técnico.
O art. 48 da Lei 8.666/93 informa que serão desclassificadas as propostas que não atenderem
as exigências do ato convocatório da licitação.
PEDIDO

Com fundamento no exposto, requer o provimento do presente recurso para que seja
anulada/revogada a decisão em apreço declarando-se a COOPERATIVA DE TRABALHO
DOS AGENTES ECOLOGICOS, inabilitada para prosseguir no pleito.
Por fim, diante dos fatos e razões aduzidas, requer que a Comissão permanente de licitação
reconsidere sua decisão, e, na hipótese não esperada disso não ocorrer faça este subir,
devidamente informados, à autoridade superior, em conformidade com o § 4", do art.',109, da
Lei n'8666/93, observando-se ainda o disposto no § 3" do mesmo artigo.
Nestes termos, requer e espera deferimento.
União da Vitória
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Ana Paula Alves
Presidentela Alves
Presidente

PR, 22 de setembro de 202'l
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Rua André Balardrnt. na 16ô, Barrro Cristo Rei. Fone: (42) 3522-5904
reciclado sarcrevi(ôomail.com cNPJ 03.402.982i0001 -36
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No coso do Lole

l:

Veículos coletores: camilhões equipados com carroceria baú de capacidadc
nominal nrínima de 43 m1 (quarenta c três metros cÍlbicos) apropriada para
coleta de rrsíduos sólidos urbanos, confornre norrnas e legislação vigentes. de
carregame[to traseiro, em número mínimo de 03 [três] caminhôes. com ató]s
ãnos de idâde para toda a frotâ;

Aparelhos rastreadores, CPS (6íoàol Positioning System - Sistema de
Posicionamento Clobal), GPRS ou outro equipamento similar que pernlitâ
identificar em tempo real os percursos dos roteiros percorridos pelos
caminhôes de coleta, equipâdos com soltrrore especÍfico parâ a finâlidade
descrita em toda a frôtâ de veículôs coletores;
01

(rm) veículo leve para fiscalização

e apoio âos serviços;

No coso do Lote 2:

Veiculos coletores: caminhôes equipâdos com carroceria baú de capacidade
nominal mínima de 43 rnt (quarenta e três metros cúbicos) apropriada para
coleta de resíduos sólidos urbanos, conforme normas e leBislaçào vigentes, dÉ
carreBanrento trasei ro, cm número mínimo de 03 í rêsl caminhôes. conr até I5
anos de idade para toda a frota:

Aparelhos rastreadores, GPS ({iloàol Positioning -§/slem - Sistema de
Posicionamento 6lobal), GPRS ou outro eqoipãmento que permitâ identiÍit:ar
cm tempo real os percursos dos roteirôs p€rcorridos pelos caminhões de coleta,
equipados com sof*,are especÍfico para a finalidãde descrita em toda a frota de

vjtkulos coletores;
01 (um) veiculo levt'para Íiscalização

e apoio aos servtços;

- > Apresentou

Declaraçiio contentlo a relação de cquipamentos, máqttinas e veículos
incompleta, tendô em vistã quc nào contém a especificaçâo completa do terceiro veÍculo
coletor, o qual consta no campo observações "a adtluirir"
Sugere:sgià Comissão Permanente de Licitecões eletuar diligencias iunto a Proponente-llg
sentido de propiciar â ade+uacão do documento.
Destacanros que as Capacidades declaradas, em Ton, para os 3 (três) veículos, inclusivt o
terceiro veículo coletor à adquirir, atendem ils exigências do edital. pois realizando-se a
conversão de capacidade nonrinâl prevista em metros cúhicos (mínima de 43 mr) para
toneladns o «rnsrderando que a capacid:rde real dc carga é de 70yo dâ capâcidâde nominirl,
portânto a câpacidarle declarada dos veículos atende as cspcciticações míninras necessárias
t'stabelccidas em dimensionarrento pelo Proieto FJási.o do f:dital.

S.t,l3.

l)cclâraçaro Íornral, passada pelo repres(,ntante leB al da entidade. indrcando o(ts)
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COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES

Qn

ECOLÓGICOS
Rua Felix Ousdyn, 144 - Bairro Cristo Rer - União da
CEP 84ô00-000 Fone: (42) 3522-3495
CNPJ: 18.867.38910001-32

Vilóriâ

}LS

PR

;

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MAQUINAS E VEICULOS
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de uniâo da

Vitória

-

PR
n. " 0212020

Rêf. Edital de Disoensa de L icita

RELAÇÃO DE EOUIPAMENTOS E VEICULOS DE SERVIÇO
de
OBJETOT Contrataçao de organização(óes) cooperativas e/ou associaÇões
de
de
serviços
para
a
execução
cataOores de materiais reciclálveis e reutilizáveis

COLETASELET|VAetransportederesiduosSólidosUrbanospotencialmente
rêutilizávêis e/ou recicláveis secos, de características domiciliares ou
pelos
equipaÍados; devidamente soparados, acondrcionados e dispostos
munÍcipes pâra a coleta.
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Caracteristicas

Descrição
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70CV
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COOPERTRAGE

07t0612021
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2008

v18
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2011' 177CV I051
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i00
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Modelo
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1) Esta relaÇão deverá estâÍ de acordo corr' o especificado nos Projetos Básicos dos Loles

1

ê 2 constantes no Termo de ReÍeÍência deste Edital.
(" 2) ForneceÍ a potência êm HP ou CV.
pópnos ou
i" 31 Na coluna observações indiclr sê os equipamentos, máquinas e vêiculos sâo
ou
a
adquirir'
contralo
de
arrendamento
de
ileâsing),
através
âlusados. alocâdos

União da Vitória - PR, 04 de Junho de 2021
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