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ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

CHAMADA PÚBLICA Ns 006/2022

O Aviso de Chamamento Público foi divulgado nos seguintes locais:

r- fornal O lguassú - Ed. 4715, em 16 de agosto 2022;

r Diário dos MunicÍpios do Paraná - ANO XI I N.e 2584, em 16 de agosto de 2022;

'- Mural do TCE/PR, em 16 de agosto de 2022;

r- .§ite da Prefeitur4 avito link: LICITAÇÃ0;

Às 14:00 horas, do dia 20 (vinte) de setembro de dois mil e vinte e dois, na Sala de

Licitações, localizada no Paço Municipal do Município de União da Vitória/PR, Rua Dr.

Cruz Machado, n.e 205,4e andar, Bairro Centro, com a presença dos membros da

Comissão Permanente de Licitação, Ângela Andrea Horbatiuk (Membro), Paulo Marcelo

Scheid (Membro) e Wilmar Alexandre Domingos Bieberbach (Suplente), teve início a

sessão para recebimento, abertura e iulgamento da documentação dos interessados em

participar do presente Chamamento Público.

lnicialmente. verificou-se o protocolo dos seguintes interessados:
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Data e Hora de Encerramento da Sessão

20/09 /2022 às 15h04min

Data e Hora de AberEra da Sessão

20/09 /2022 às 14h00min

Obieto: Contratação de organização(ões) cooperativas e/ou associações de catadores de

Comissão de Licitação;

Ângela Andrea Horbatiuk [MembroJ

Paulo Marcelo Scheid (Membrol

Wilmar Alexandre Domingos Bieberbach (Suplente)

cooPERATTVA/ASSOCIA O/CNPJ REPRESENTANTE

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES ECO LÓGICOS Larissa Vivian Kaczoroski

CPF n. 083.540.119-76

ASSOCIAÇÂO DOS RECICLADORES E COLETORES DE

RECICLÁVEIS DO VALE DO IGUAÇU . ARCREVI

Vanusa Aparecida Macedo

CPF n.a 050.564.409-65
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materiais recicláveis e reutilizáveis para a execução de serviços público de PROCESSAMENTO

e COMERCIALIZAÇÂO 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.

cNPl N.s 18.867.389 /0001-32
Protocolo n.q 0036.0702227 - ZO/09 /2022 às 13h23min
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cNPJ N.a 03.402.982 / 000r-36
Protocolo n.a 0036.0102232 - 20109 /2021 às 14h2Omin

Aberta a sessão, a Comissão Permanente de Licitação informou o encerramento do

recebimento dos envelopes, dando início aos procedimentos para: (iJ Credenciamento

dos representantes das empresas/cooperativas e (ii) Abertura dos Envelopes n.q 1

(Documentação de Habilitação).

Em seguida, a Comissão Permanente de Licitação, com vistas a garantir a ordem,

transparência, fluidez e organização dos trabalhos a serem realizados na SESSÂO

PÚBLICA, informou o quanto segue:

"A Sessdo Pública seguirá conforme as regras do edital, a seguir resumidas.

Primeiramente serão declarados os credenciados. Em seguida, abertos os Envelopes n'e 7

(D ocumen tação de Ha bilitação).

Abertos os envelopes n.e 1, toda documentoçdo será verificada e rubricada pela Comissão

Permanente de Licítação e pelos representantes presentes;

Em seguida, após exame da documentação, cada representonte presente poderá registrar

suas considerações em ata;

Devido à necessidade de uma análise técnica da documentação de habilitação por parte

da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, a sessão será suspensa para posterior

emissão do Edital de Habilitaçdo.

A documentação de habilitação de todas as participantes e a ata da sessão serão

disponibílizados no Portal da Prefeitura para transporência dos atos."

Ato continuo, leu-se em voz alta o nome das empresas/cooperativas que protocolaram

os envelopes conferindo os horários e data dos protocolos. Em seguida foram

examinados os envelopes (lacresl, sendo os mesmos rubricados pela CPL e pelos

representantes presentes que assim o desejaram.

Posto isso, passou-se a abertura dos Envelopes ne 01 [DoCUMENTAÇÃo DE HABILITAÇÃo),

sendo os documentos rubricados e analisados pela CPL e prelos representantes presentes.

Concluída a conferência inicial da Documentação de Habilitação, a Comissão

Permanente de Licitação registra alguns apontamentos, os quais seguem baixo:

QUANTO A ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES E COLETORES DE RECICLÁVEIS DO VALE DO

IGUAÇU - ARCREVI foram constatados, inicialmente, a seguinte observação:
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Na documentação exigida no ltem 5.1.13 do Edital, Laudo Técnico, foi apresentado

,untamente com o comprovante de pagamento da ART;

Em seguida, foi deixada livre a palavra aos representantes presentes, não havendo

manifestação.

Em seguida, dada a necessidade de uma análise detalhada e técnica por parte da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, a Comissão permanente de Licitação
suspendeu a sessão, informando que quando da conclusão da análise da Documentação,
será emitido um "Edital de Habilitação", o qual será oportunamente divulgado através
do Portal da Prefeitura Municipal de União da Vitória, www.uniaodavitoria.pr.gov.br
(Licitações ------ Chamamento Público) e, fixado em quadro próprio existente nas
dependências da Prefeitura Municipal de União da Vitória.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 15h04min, da qual se lavrou a
presente ata que lida e aprovada, conforme segue assinada e rubricada pelos membros
da Comissão Permanente de Licitação.
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PAUTO MARCELO SCHEID
MEMBRO

LA AND HORBATIUK
ME BRO
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LARISSA VIVIAN KACZOROSKI

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES ECOLÓGICOS
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ASSOCIAÇÂO DOS RECICL. E COL. DE RECICLÁVEIS DO VALE DO IGUAÇU . ARCREVI
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WILMAR ALEXANDRE DOMINGOS BIEBERBACH
PRESIDENTE DA C0MISSÃO - Suplente

VANUZA


