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CAPiTULO I

DA CONST'TUIÇÃO, SEDE E FORO

CAPíTULO II

DOS OBJETIVOS

AÍt.ro - A Associacão Oos R€ci-cledo,ra e Colctorer de Reciclâveiô do vale dorguaÇu ramôem desiqnada oere. srgra, andddi õàJoãl'í'i? o" maro de r999. em un,áoda vrlona. Estado do paraná com seu pflmeiro Esratuio R"girt ãOo sob n i239. do j,vro A_2

i"li,üj,,*ll$:;,ff .",#:fi$"ffijffi1t;tf,fü**Í',"'í,',â,ijí:::;;
raÇa. sem remuneração de quarqusr 63196 6y fr;A;.-.-- 

* ,.",
parágrefo único. Á o.

:[:,l"j,T.:;:",T,ã.."il:lííí'$3:xÍtlilI?i".ff,;:i;ffJ"';:'];'i":x".,i,T::

^ Art.Zo _ A Assocrâcâo ler 
.

parênás,i,,adaa"*nffi ft :1?.:;l;:tr:lTif ,:"#:lrd:BlÊ1ff 
uy, 

jll,iiou.,,o"o"

'"r*,,rl*'1.,;ir*:Tj§:,.'1'" "' área de aruaçao em rodo o rêrrirô.o nac,ondl
LegrsràÇáo Nacronat. o"1o or.."n,111"-il 

com prazo de duraçâo rndeterminado 
" 
rõ; ."-;;;

, . ^. ^. _ tl.ás o;;;; ;.T XiJ:i1::,,i,ii"H:ll"^,']jrnln,, 
",,,",u,, e n re po r su acrrelorra e/ou pessoa com poderes pará tanto * à"r". i,iãilãleliraluoiciar e adminrstratrvà

,srrç, - r#hÊvi â*i:"T':t:-1 
*' RecicladoÍes e cotetores de Rec,cráve,s do vare do

aluda múlua pr"úrirã^'"""Jã.,i 
delesa econômico - sociel de seus associados. por mero depergosos ,*rrá,,aao'I'ã.f3 .?t gonoico". necêssáriâs para â coteta de residuos nao

atacadrsta o. ,á.iàrã"".ã ã"J-?:t"Éo 
q: papet. papdao 

" 
âprrr.. e rambém pero comercronrerá,,cos","*;;;;j;;,8ãJ:##in,?LTJ[m;f*:f 

i'Íjffi *fÍ#:
Aí. So A Assocrac

socrârs desenvotv"noo ,. .*,i'*oalírru::1"t'',"t também o desenvotvrmento de íunçôes

a) De acordo com os
nucleos em nrr"ro ,n6".'L'L9ssos 

excJusrvos da ARCREVI poderào seÍ instalados
Dl oara ÍeatrzaÇào d" .":::'11?do 

nos.munrcípios e drsúitos dâ Íegiào.

:ffltr:fi{*.i,.T;ã;i:##üí[r{},",,",t;k,#:::xsã T*::::,::,":,,: :

r*,q*n$#**f*i**.,.#'íEi,ü§
e) Eslabelecerá ,o-r9tl"t oo" "s"*i"áou. 

com enlrdâdes afins sempre

},reservaçao do patÍrmônro n,",t-1i-"T*t"Éo com pessoas eÁ,ecncos.cen,iícosd;;;:#:itr;íi:f1}H;i?ilfr 
:i##,.;.ãT,,#':I 

j.iJ:
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í) Estimulará as comunidedes da r€gião ou outras localidâdes que so|cilarem
apoto pârâ a prática da reciclagem. cúntribuindo na adaptação dos proietos de acordo com a

reaüdâde local:
g) Congregará pêssoas Íisicas e jurídicâs s3m restriçóê§ legals que aspríenr ao

bem estâr e sobíevivôncia da humanidade, â píeservâção do ambiente natuÍal e combate a

lodas as formas de depíedaçáo que aÍetam o equilíbrio ecológlco:
h) Elaborar projetos, desenvolver programas e açÔes ambienlais, reivindrcâr e

flromover atividades lunto aos órgâos competentes parâ o crêscimento econômlco susteniável
r) apoiar as iniciatrvas públicas ou pnvadas, que visem a melhorra da qualidace de

vrda do cidadâo e ou o meio em que vNe:
l) PrêslaÍ serviços dê coleta e tÍansportê. seleçâo, triagem, enfatdamento e

expedrção dos materiars recrcláveis, Íeaproveitávets ou reutilizávois contldos nos residuos
sólidos urbanos do municipio. comeÍcializar os meteriais oriundos do seu pÍocesso operaclonal

h) Fomentar. apoiar e pÍomover açó6§ ou campanhas que objetrvem ã
recuperâÇào, proteÉo do meio ambiente. bem como a oducaÉo ambiental, a rnclusào drgrtal e
a deíesa do consumidor

k) Realizar parceÍias, ,iÍmer convênios com êmpresas dâ admrnislraçào publica
o{r píovadâ. prornover ê psrticipaÍ de somináÍios, ênconlro§ e conÍeÍéncia§. ou quâlqueÍ
âtlvrdade voltada pâra o meio ambiente ou para a detesa do consumidor.

l) PromoveÍ a defesa do meio ambienle em todos os niveis e rngressaí conl
açÔes ludlc'lais sempre que nêcessário, na dêÍ6sa dos intsÍe6sês e obietlvos da associâÇáo. e
defender-se nas conlránas.

m) CÍiaÍ a pol[ica de consumo e prcmover a defesa e os rnteresses do
consumdor
Art. 60 - Para a êxecuçâo de sêus obietivos, a Assocraçâo Íealrzará convênros e

pâícenas com pessoas Íisicas ou Jurídicas, enlidades públicâs ou pÍivadas. nacronais ou
eslíangerras que visem promover a obtenção de meios e recursos para a consecuçào de seus
objetrvos

CAPITULO III

DOS UEmBROS DA ASSOCnçÀO

Art.7'- O Ouadro Social sêrá formado por pessoas íísicas e luÍidrcas sem
ÍestÍiÇoes legâis. de acordo as categorias e condktses esüâbêlecidas neste estatuto e no
regimento ínterno da ARCREVI.

1o Nenhum membío intêgrante da diÍeçáo administíativa, conselheiros. assocrados.
benfertores. receberá remuneíaçáo ou quaisquer oulras vantagêns peto exercicio de cargo ou
função

2o a admrssão como assocBdo fica suieita a apÍovação pelos membros da drretoÍra
devendo atingu quórum minimo da maioria dos totos da OiretoÍia.

An. 8" . São Admrtidâs as s€guintes categoríâs de âssociados
| - Fundadores: são considerados associados fundadores os que t,veíem assrnado

a Ata de Const uição da Associaçáo
ll - Efetivos. todos os que a associaçâo agregaÍ, poÍ terem tnlêÍesses convergentes

com os oblêtivos dâ associaçáo.
lll - Honorários: todo aquele que em razão do caÍgo ou íunção, preferencralrnenle

de notoÍro sabeÍ na áíea ambrental, seja convidado e aprovad-o pela mâ,oÍta dos membÍos da
diretoria Os associados honorárros estão isentos ao pagamento das contÍrbuiçóes
assocralivâs

lV - Beneméntos: sáo associados bêneméÍitos aguêles que prestarem servrço derelevàncla à ÂRCREVI reconhêcrdos pela Assembleia GeÍal que coníêre o titulo

C

i!t4

@

0\
CAP|TULO IV

OOS DIREITOS Ê DEVERES OOS ASSOCIADOS
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Aí. 90 - Sâo drrertos dos assocBdos *4
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A participaçâo nas sobras eiou no raleio dos valores das vendas dos residuo§
descontâdas as despesas. ou seja. saldo llquido. dividido pelo nümero de.\ o-,.,pt

ll- Participar das Assembleias Geraas

lll - exercer o drreito de votaí e ser votado, desde que em dia com seu$ deveres
de associados. estando em conÍormidade com o Estâluto e o Reglmento lnteíno da
Associaçáo,

lV - Fa2er uso de todos os seÍviços preslados pela Associaçào. partrcipaÍ de suas
âtrvrdades frequêntar suâs dependênciãs. Íêquerer inÍormaçÕes sobre quaisquer assuntos.

V - Solicitar esclarecimentos aos dirigentes quando os atos e Íesoluçoes da
DiretôÍra lhes pãreça desvrar dãs disposiçôes estatulãnas.

Aí. 10' - Sâo devêres dos associados:
| - Prestigiar a AssociaÉo, ígspeilando as disposiçôes eslâtutáítas e regimentâis.

cooperando parâ seu engrandêcimento ltnanciamento, material e soc€|.
ll - Acatar as determinaçôes da Diretoria da Associaçào;
lll - Pagar regularmente a conlribuiçâo associalNa instttuida pela Assembtera

GeÍal sob pena dê suspenÇâo ê desligamento;
lV - Colaboraí nas ativdades da AssociaÉo, apíêsentâr planos e sugestóes que

lhês pareÇam üters:
V - Partacipar das AssemblêÉs sempre que convocado.
Vl - Acêitar e desempenhar com dignidâde e 9em inleÍêsse pessoal ou politrco o

cargo para o qual foi ele(o:
Vll - ObservaÍ os preceitos dã étlca moral e proírssional;
Vlll - CumpriÍ e íazer cumpÍir o prêsenle Estaluto e as dêctsôes da Assembtera

GeÍai

, tx - Exercer o cargo para qual Íor e,eito ou nomoado satvo mobvo de força Ítaaorplenamente lustíic.ável:
X - Comparecer as Assembleias G€rais regularmente:
Xl - A convocar assembleias dos óÍg.ãoa deliberatrvos por mottvo de relevante,nleÍesse da assocraçáo ou dos associâdos, desde f,ue requerida por 1/S dos associados.
Xl - Comunicar com anlecedência mínima de setent,a e duas hoÍas as ausêncrasque ÍrteírÍam no andamento dos trabalhos;
Xll - Comunicar a dlÍeloria o sÊu aíastamentoipARÁcRAFo útrco: os ,rGã; ;;;trgaÍ-se_ão da enridade aríavés decomunrcaçâo por escÍito a diÍetona. com antecedência de-30 (;inta) dias. no minrmo, desdeque qurladas suas obÍ€açôes e débitos iuntos a Entidade;

Art. íío - Pela inobservância de qualqueÍ <los deveres e obírgaçÕes cons,gnadasneste Estaluro poderáo ser ãpricâdas, 
"or 

r.àúiàãá". por-;;;;o da Assembré,a Gerar. asp€na|dades prevastas no Regimento lntemoj

AÍt. 't20 - Só se admitirá â exclusão do associado quândo houver lusta causa

Âí. 130 - Considerar_se jusla cause para exctusâo do associado:I - Por determinação da ma@íia aüsotuta dos prãsentes em Assemble,ã Geratespecralmente convocada paÍa este íim. poÍ motryos grares. OluiJáÍnente Íundamentddos.
lt - Peto dêscumpamento de 

.qualgue, Aí"posêã ooLsüatuto eiou oo Àãj_""toInlerno 0or prálrca de ato contÍáflo aos obiekvos da Assocrácao
lll - A falla da contriburção asiociativa pq látlrés rezes consecutrvasr 1" Êm qualquer caso.sêrá inslauÍado pÍocêdimenlo que assêgure o drrerto deampla deÍesa do associado.

' 2" O pedido por escrito de desrrgamento da As§ocaâçáo nâo será consrderado lustacausâ

' 3' o regim€nto interno tamtÉm poderá dispor de casos de excrusào dosassocrados.
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CAPíTULO V

DA ESTRUTURA ORGÀNrcA
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o*a^u,1'l;rln" *fffi"T;ffi:il:nto de suas atNidades e peÍa at,ns,r seus ob,er,vos a

| - Assembleia Gerat:
ll - Direloria;
lll - Conse,ho Fiscali

Aí. 20, - Compete a Direlorial-Por seu Presrdente

Seção I

Da Orgenização Administrativa

Seção I
Oa As8embloia Geral

Sessáo llt
Da OiretoÍia e AdministíaÇão

Art. 15o - A Assembteia G_eral, órgão supremo da ARCREV|. é constitrrída pelalotalrdade de seus assocJados que esrão em pleno gozo de seus diÍertos ê deveíes
Art. í6" - A Assembleia Geral se Íeunirá ordinaÍrameflte duas vezes po. ano oextrâordrna.amente sempíe que se íizer necessãiü.- 

-.--!u,,e,,çr
PÂRAGRAF. úNlCô: para oecion e ãnã-rinn", 

"çÕes 
de Íotina seráo feitas reunrôessemanars em confoÍmidade com o píGvisto no Rogimento lniêrno da ARCREVI:

Art. i7o - Compele a Assembteia GeÍal:t.- Aprovar as atreraçôes oo estatutá Ja ARCREVt,ll.- Eteger o Conselho Frscal,lll - Dellberar sobre r

en,or,enro osln"r.áâ&.;:i: fÁUffii:s 
e ÍêcuÍsos do consetho Fiscat e da Drreroria

tV _ Decidu sobÍe osprevrâmente. o cona"lh, srp"r,orl"tos 
omlssos neste estalut'o ou no Regimento. ouvrndo

,!, 
- 

{Orovar o Regimento da ARCtEU e/ou suas attera@es,_ Vl - Apíecrar o ReÍatóÍroman,Íesrando-;e-;o;;;##:::'3iÍ3"?l"fl;â,i," prestaÉo de contas de baranÇo anuar

ou,,ou."ti'ro. #1"'-rtiXfi'Jr? ryloes descírüas r.sre ani9o, a convocaç.áo dos oíqáos
oe promovê-tas eslatuto. garanhdo a í/5 (um õ'uinro) oo. 

""rá","0* o-J,r'ãiã

_ AÍt. ,go - A drretona é ,

:a.,"*:r;t;u,,i:"J:",ffi ,",3.":i:i?J,t;i.J,1.j,,,,8:ix*i:L.,[r::"#

?:.fJlii:,i[ilijl":ili*ffi[ii:,"ry;ff !tt,]t"l#ili,íti;::"I:i"Ê.J"?i ,§iil"il,;u

_ PARÂGRAFO útr[co: ano Regrmenro 
'",À.iJoJiãjnâvconvocação 

e o funcionamento da DirêtoÍra seíão prev,sros

à
â) Cumprtr e fazer cumprir os eslatutoseoRegtmento, nterno da ARCREVTb) Represenlar a Assoc,açâo em gualquer oporlunldâde.c) Convocar ê presidtr as Íeuniôês da D iretoria e do Conselho SuçrerrorApresentâí até o dra 3 íde dezembro de cada eno, os relatórús das ativrdades

da ARCREVI. bem como a píêstâçào de contas, bala nço do ano social, que coincrdrrá corn o
ar-lo Ctvtl Darã exame e parecer do Conselho Ftscale) Ass rnar lunlo com o SecretáÍro, coÍrespondência da Assôc iaçàoAssinar junlo com o livros dê caixâ. babncetes e

I

fl
0

{

balanÇos do moyrmento contábll
lesourejro os cheques,

-.k

\

I

q.
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g) EreÍcer oulÍas atflburçôes que lhe ÍoÍem designadas pela Assemblerâ Geral
PARAGRÂFO ÜNICO: O píesrdente seÍá substituído em seus tmpediflrento

Capituto Vl
DÂS ELEIÇÔES

s pêlo ,L

d) LavrâÍ as atâs de reunaôes da diretoria e da Assembl€ia Geral;
PARAGRAFO ÚXICO: O secretário será substiluído em seus impedimentos oelo

Tesourerro
lll - Por seu Tesourêiro:

a Zelat e manter â ordem a documenlâÇão na ARCREVT refêrente a tesouraria:b Manter atualizado o registío de fundoa dâ ARCREVT:c Assinar com o Presideflle os cheques. livros de cáixa. bãlanc€tês e batanços
contábers da ARCREVT;

d Manter atualizado a cobrença de aruldade e contributÇôes devidas a ARCREVI.PARÂGRÂFO út{lco: o Tesóurerro sera suosúuioã- àm seus rmpedrmentos peloSecrelário:
lV - Por seu AdminislradoÍ
â) Executar Íuncões de gerenciamênto opeíacional concernentes âos oDJettvoseslatutâí,os da AR.REVI. dàsoe o iecebimà"t" ;r;';;;;ho dos diíeÍenres matêrarscoletados:

Controlar as operaçÕês comeÍciais da ARCREVI no qua se ÍeÍere a compra evenda de mateÍrais recrcláveis e manter êm ordem os regisúÀ-jestas inlormaçÕes.
_^.-_ -.:) ..Controlar os pagamentos e recebimentõs oriunOo. Oe venda e/ou doâçôes dematerrars recrclávers.

d) Coodernar os tíabalhos rnteÍnos e divtdir tareías quândo necessáno:
, e) Manrer, runtamente com o r"sourãrol o ãa]J perre,to controre do íruxo
l11i?ro da ARCREVT e apÍesentar pront".u"tu 

"ilm 
ilrf"-"iãs sempÍe que solrcitado porquarsquer dos assocaados:

o" o*"ÀU?i,r,n"s 
das Íunçôês diárias do admanistradoÍ seíâo previstas no Regrmenro tnterno

2 Em caso de rmoedrmêntos ao exerctcio de suas Íunçôes, o Admtnrstrâdoí deveÍá sersubslrlurdo em Assembleta Geral cgnyoca6g exclusivamente paÍa esle ílm. cabendo a crrelo.tarndrcâr os cândrdelos:

^í1. 
22o - O Consetho 

l!.::1, ".r? 
constrtuido poí O3{trés} associãdos e respectrvos

::*T:T"H:?:"na íorma resimenrar' pero p,azo o-- '".el;';;. 
coinc,d,ndo seu mandâro

An._A3o - Compete ao Conselho Fiscâl:

,",,,0,,J,,'uL1Ilff 
"'#?:?*ffi:5#.0,i#;ff ""o§8ffi,":,8"?Í,*"n,ore,a,ó,ooo"r.ul,rçaolo'ecrar 
e aprovar os batancetÀ 

-nã;;;',ãà 
Tesouiaria e respecrrva

Seção Vl
Do Conaelho Fiscal

ARCREfltt. 
21o O Conselho Fiscat é o ór9ão deliberatiyo do movrmento contábrl dâ fr?

secretáflo.
ll - Por seu SecÍetário:
a) Zelar e manter a ordem da documentação dâ associâçáo, Íeferente a secretaÍra
b) Mânter Atuatrzado o registro do patrimônio da ARCREVI;c) Assrnar com o presidente ãs coÍrespondéncias da ARCREVI;

lll - Qp;n61 em matéÍia contábil quando solicitado p€la Diretoria ou pete Assembiera

@
0\

Geral

:(}

",1- 
t/A rt.24ô - As e,eiçôes seráo feitas a cada 03 (três) anos, podendo concoírel. toOos o§

5
(

6)
os. sendo volo drreto

-zé
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Aí. 25o - A cada eleigão será constiluida uma Comlssào Eleltoral' composta de 03

{tíês) mêmbros, nâo candidatàs a cargos elelivos paía cooÍdenar os tÍabalhos Íelâtrvos a

elerÇào dos membros da DiretoÍia e a oulros ctrgos que houveí;
PARÁGR^FO ÚX|CO: n comissão fixâÍá pÍâzos pera inscriçào de chapas de moco

que possâm seÍ conhecidas e divulgadas as mesmas anles da A§§emblela Gôíal de Eletção'

Att- 26'- A posse dos eleitos ocorÍerá sempre ne Assembleia G6ral em que se realrzaÍ
as eierções

AÍt. 27o - As eleçôes serão realizadas poí voto §ecÍêto, salvo dêlibeÍaÉo diversa da
Assembleia Geral. ocasião em que o Diretor Presidente passará a direção dos trabalhos ao
CoordenadoÍ dã Comissão Elêitoral designado parâ dirigiÍ píocesso eleitorâl

AÍ1.28o - Sâo inelegiveis, além das pessoas rmpedrdas por lei. as rncuÍsâs em
quarsquer cas hipóleses previstâs nesto estãtuto e os condenados a pena que vede. ãrnda que
tempoÍanamenle. o acesso a cargos públlcôs, por crimes; Íálimêntar, prevâricaçáo. suboíno.
concussão. peculatô. os contra â economia popular e a íé publica ou a pÍopnedâde.

Capitulo Vll
DO PATRIMONIO

AÍt. 29o - O PatÍimônio da ARcREvt será con§tituido por:
| - Todos os bens móveis e imóveis e diÍettos que vier a adquiÍií;
ll - Dâs subvênçÕes, convênios, legados e donâtivos;
lll ' Dos resulüados de suâs atividedes;
lV - Dos direitos autorais dê obras e pesquisas que Íorêm por ele Íinancladas.
V - Dos valoíes em caixa e créditos;
. 1" O Patrimônio da ARCREVI sêrá edminislrado pela DiÍêtoria. sempre vasândo

efetiver os objetivos da associaçáo;
. 2" As vendas patnmoniais só seráo iustiÍGávers para aqurstçâo d€ outro bem

de igual ou maror valor, desde que tal opeÍação vênha dê encontío aos obi€ti;os da ARCREV|.

Art 30o - A ARCREVI disporá, para sua manulenÉo da recêita provenienle de

I - comeÍcio de material íecuperado conÍoíme descrilo nos obletivos deste estâtuto,
em seu artlgo 40;
ll - ContÍibuiçôes dos associados:

-. lll - Doaçôês ou subvençôes da União, dos Estados, dos Municipaos. das pessoas
fisicas ou ,uridicas de direito údióo. privado, necionais ou êstÍêngetras;

lV - Oo uso. tc€nciemento ou sub - licenciamenlo das suãs marcas:

- .V - Dãs Íemuneraçôes proveniênles da píostaçáo de sêÍvço a teÍcerros ou de
COnveniOs

Vl - Das campanhas. pÍomoções e evontos divoÍsos:
Vll - Vêrbas decoÍrentes de litigios judiciais ou extra - ludtciars:

Art.3ío SeÍá criado um FUNDO úNrcO gerido pela DrretoÍra da Enhdade com
anuência da Assêmblêia Geral. com rêcursos pÍovênbntes da sua rec€rta e do comeÍcro
ortundo do processo opeÍacional. que se prestará a g€slão ê manuteflçâo da Entldâde ouimplementação do seu patrimôno, bem como apticaá 

", 
pagr"r", esp€ciÍicos que náo

conlenham rê,.cursos pÍevistos na pÍogÍamação anual. 
'

PARÂGRÂFO úNICO: O Íundo úÁico será adm,nistrado por meio de conta co,enle
eiou aplcaçóes Íinanceiras,

C.pituto Vlll
DA OISSOLUÇAO DA ASSOCIAÇÃO E LIOUIOAÇÂO DOS BENS

lrf:32'- A Assocraçáo será drssolvdâ em Assemblera Geral dê ExlrnÇao quaodo
l,- i'.?r oor mais de 3 {três} anos sem convocaçào para eleiço€s.
ll - Nâo houver rnteresse na pronogação do mandaio:

í'f: á\

,^ i/

e ô

Art: 33o.Drssorvrda a Assocração, os bens móveis e rmóvers serão.
I - V,endrdos para saldaí crédrlos dos êssociados e drvidas se houveremll - D_oados para oulÍas assocteções com os mêsmos fins:
l - Hetornados aos doadOres

#,,
/
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t



. e créditos

ões e colas
lcos e com

podem os
trimónto dâ

d.

FLS
L.'

lV - Destinâdos a critéÍio da assembleta gêíal;

A'l. 34o - Vaiores restantes,.ou obtidog com â veÍdâ de patrimônlo.exrstenres. seÍâo utitrzados paÍã quitaÍ divúas;;;";;; ã;;sâs sê houver

Art. 35. - No caso de ort1r9l,o remánescente líqudo. deduzrdas as Íraçdos assocrados se errslirem. sera este destinado a enhdadê sem ,ins êconômalrvidade rdênlrcá ou sem6lhante.
PARÂGRAFO úNICO: lnoepend€nte 

-da drssolução da assocraçãoassocrados rec€ber Íestituicoes dâs contnbuçôê" q;;l;;J;;;rêstado ao paassociaçáo. com varor atuatizaoo somente no cJs-o-ã"iá,,gLêI 
"

ARcREfi't;16",;,:0"?:".T§,^":gturo será compt€menrado pelo Reg,mento tnrerno câ
'eunroes especiirer-s;;;.f;;í urretoria e associados em dra com suas obrrgaÇóes. eÍr,

Art. 37. - Nenhum membro 
_da 

administraçáo da ARCREVI responde sotdàía ou:::'1Í:!"e§:]!,#:ti,'is,T"ã";,,,-íi#';;:?;;#o§!""",,,,o desde que nào se

,"rrr"r:âfG*rO úfrrcõ:' AJ íunçOes adminisrÍarivas. de ARCREVT nâo seráo

Capitulo tX

DISPOSIÇÔES GERAIS

Unrào dâ VrtóÍiâ. pR, 14 de outubro de 2021,

1/tC -(""*
Anâ Pautâ

;H"ifiiÉ*H*i**fr *t,;fr r**"ffiju*,.,,*;;;#r,:
. - Art. 39o . A ARCREVT r

i:H,T,:J:,.":Lfl jil:t1l,";iffi [1trÊils'#",.,"t{iilrs:r#ilHi.J::

::""?:fii::í:''':'3""i#:'i:t:*.ffl::',"'fi#g['J11",,§,g,"#":il.H1";,1,J:

::rffi :,},ff"Hâ;:,T'J:xâk,*"f; g.;lj;g*, :r)"*i,1i;3i;:",:"*,i"ír,:

",,.".,t1"Í1,"f;.:,jaÊff§"i§;:::.lx1i:;::?:::;rr*:y::flr,:eiaoirerona e

".,",*o*oÍn1o"3,';:ãldffr1l1ffl,Í1,,ã1:""," inrerno é de um ano da dara dssre

Sr"

,r
u,

-,"..i,Li3, ;i:,,.'*'.'"ff;,,:;j:.j.T*::U:g::;,*,o, p,ncipios da,esa,,dao1e§,.
t:\

I
,.}

\c,

- o^r/ Pt 32 r 95
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TDENTTFtCAçÃO Cadartro atualizado atá
a data da consulta C

OatrHora Host
CELEPAR
0811112022 - '15:.19:02

ENDEREÇO

Logradouro: EST ESTRADA ANDRE BALARDINI
Número: 186 omplemento:

Município: UNIAO DA VITORIA

EP: 84.605-424 lefone: 42)3s22-5835
E-mail:

RISTO REI

RCREVI HOTMAIL.COM

INFORMAçOES COMPLEMENTARES

dade Econom I GA Pnnct pa I 940 ,|
U õ INAS D E oMPOSTA E IV

lnício das Atividad€s: 8t2019
Atual: ILITADO - DESDE 08/20í9

o Cadastral: IVO D ES D E 08t20 1 I
ime Tributário: I M E NORMAL NoRMAL D IA 1 2 Do MES + 1

PED (EFD, NF+, CT.e); clique aquiMaiores

ConsultaÍ novo contribuinte do pâraná

Acessar cadastro de outros Estados

o8sERVAÇÀO' Os dados acrma são bâsâaaros êm rníormaçóes fom.cidas pero própno contnbuinte cadastrâdo. Náo varemcomo cerlrdáo de sua efeliva existêncra de fato e oe oireito. iãã sà-o o|ãiiru[ãí"iá1.,0" 
" ""- excruêm a responsabrridadethbuláfla denvada dê operaçOes óom ete a;usúdas.

ú
a? SINTEGRA

Consulta Pública ao Cadastro do
Estado do Paraná

r§a

CN PJ: 3.402.982/0001-36 lnscrição
tadual: 908231 03-10

Nome Empresarial: SSOCIACAO DOS RECICLADORES E COLETORES DE
RECICLAVEIS DO VA

1t1

Situação

.àJ+"

/.W\

@

Bairro:

IúE--llFR 

-

www.sintegra.fazenda.pr.gov.br/sinlegra/
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional

CERTIOÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTO§
FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA DA UNÁO

Nome: ASSoclAcAo Dos RECTCLADoRES E coLEToREs oE REcrcLAvErs Do VALE DoIGUACU
CNPJ: 03.rt02.982/000.t.36

Ressalvado o d'reito de a Fazenda Nacionar cobrar e inscreveí quaisquer dívidas deresponsabiridade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certiÍicado que:

l constam débitos administrados pera secretaria da Receita Federar do Brasir (RFB) comexigibiridade suspensa nos termos do art. 1s1 oa Lei ni-s.tzz, de 25 de outubro de 1966 _Código Tributário Nacionat (C-TN), ou oO1"to ü jecisao judiciat que determina suadesconsideÍação para fins de certificaçao a, dgrr"ria"o" ri.car, ou ainda não vencidos: e

2 constam nos sistemas da procuÍadoria-Gerar da Fazenda Nacionar (pGFN) débitos inscritosem oivida Ativa da uniáo (DAU) com exigibildadÀ sÀpán"l no" t"rros do art. í s1 do crN, ougarantidos mediante bens ou direito_s, o, 
"o, "rU"i!ã, 

oãFazenoa p,iÀft"" L, pro.".rá. ã"execução fiscar, ou objeto de decisão judiciar qr" o"iú,n" sua desconsideração para Íins decertificaçáo da regularidade fiscal.

conforme disposto nos arts 2o5 e 206 do crN, este documento tem os mesmos efeitos da certidáonegativa.

Esta certidáo é várida para o estaberecimento matriz e suas firiais e, no caso de ente federativo, paratodos os ôrgáos e fundos púbrico-s da administração dir"tã, 
"i" 

rr.rrroos. Refere-se à situaçáo dosujeito passivo no âmbito da RFB e da pcFN ;;;rü;;;;.;r!'as contrrbuiçÕes sociars prevrstasnas atíneas 'a' a d, do parásrafo único do arr- 1 i ;; i;iio;;;,;" 24 de jutho de 1e91 .

A aceitação desta certidão está condicionada-à veriÍicação de sua autenricidade na rnternet, nosendeÍeços <http /irÍb.gov.ba ou <http://www.pgfn.gor.;;.'-- -- -'

certidâo emitida gratu*amentê com iase na portaria conjunta RFB/PGFN no 1.151 , de 2not2o1q.Emitida às 0B:48:19 do dia 12t}gt2)22.t or, 
" 

a"t" O"ãià.iiLr. -'Válida até 11tO3tZO23.
Código de conkote da ceÍtidão: 03EO.9O24.E06í.t F6E
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documerúo. ,/
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Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 027824417_06

A autenticidade desta certidão deverá ser conflrmada via lnternet
www.fazenda.or. gov.br

ouFLS

a

Certidão fornecida para o CNpJ/MF: 03.402.982/000i -36
Nome: ASSOCIACAO Dos REcIcLADoREs E coLEToREs DE RECICLAVEIS Do VALE Do

IGUACU

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda nãoregistrados ou que venham a ser apurados, certiÍicamos que, veriÍicando os regishos da Secretaria deEstado da Fazenda, constatamos não exislir pendências em nome do contribuinte acima identificado,nesta data.

obs': Esta certidão engroba todos os estaberecimentos da empresa e reíere-se a débitos denatureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Vátida até 1010112023 - Fornecimento Gratuito

\

Entttú ia lat mrt púbtic. (r2frW022 t+10n5)

"úif'

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

(0

N



Dala: 07 I 1 1 12022 16h29m'ú1

lffi
ESTADO DO PARANÁ

ff!E_F_E|TURA MUNtCtpAL DE UNtÃO DA VtTóRtA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número

13687
Valdade

07t12t2022

oÉ oôn

ú FLS â

Nome / Razão Social

ASS. DOS RECICLADORES E COLETORES DE RECIC DO VALE DO IGUAÇU CNPJ: 03402982000136

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Mensagem

Finalidade

Certificamos, para fins gg,qirgilo, que consultados os registroMuncipat, na presenre data NÃo cóidiÃü;ÉBriósrnreurnnr
abaixo caracterizada.

^^^l_l^1,.9"q" 
Municipat se reserva o direito de cobrar outros débpostenormente, mesmo se referentes ; ;;;i;d* ;;;reendidos n

s do sistema tributário da Fazenda
OS VENCIDOS relativos à inscrição

itos que venham a ser constatados
esta certidão.
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VA dade do docu mento seÍpode con us daIta on site da refe Íaitup Ipo domeio dcó de controigo
nhttp iaodAV itoria brlpr.g0v

*4^
Código de Controle

União da Vítória (pR) , 07 de Novembro de 2022

CWLBASKXLPMYOOsl

,"*," 
"[",: ?É.^:% 

g. 
.Hô.?f . .?LT..,.,,.00

Página í de 1

' 
{"o1. ann.o":,

@

informado.

,9 0



0É

Dar a ÊE

Ê FL,S o,

e Devedores TrabaLhistas constam o
L ficaÇão das pessoas naturais e ju

a Just.iça do Trabalho guanto às obri
rnadimplentes perante

aco rdos j udiciai s tr
re colh imento s previ
emo.lumentos ou a recol
de execução de acord.o
Trabalho, Comissão de
di-sp,csiçâo f ega1, cont

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀB.,ÀÍ-,HISTÀS

N.)MC: ÀSSOCIACAO DOS RECICLÀDORES E COLETORES DE RECICLÀVEIS DO:.,ALE DO IGUÀCU (MÀTRI Z E FILIAIS ),INPJ: 03 - 402. 992 / 0001-36
Certidào n": 2971,6240 / 2022
ExpediÇão | 09/09/2022, às 09:58:40-/alidade: 08/03/2023 - l-gO (cento e oj_tenta) dias, contados da datade sua expedi.Çào.

-ertlfica-se que ÀssocrÀcÀo Dos RECTCLÀDORES E COLETORES DE RECTCTÀvErsDo vÀlE Do rclrÀcU (MÀTRrZ E FfLfÀIS), inscrito (a) no CNpJ sob o n"03.402.982/000]--36, NÃo coNsrÀ como inadimpfente no Banco Nacionar- det'evedores Trabafhlstas.
'-ertldão emitrda com base nos arts . 642-A e gg3-À da consolidacãôdas Leis do Trabalho, ar:rês.ênr:ânc ^^.r -^ , ^.^ 

-- 
- ;-, ^"";;.o, acrescentados pelas Leis ns." 72.440/2077 et:.qbt,,tU!t, e no Àto 0L/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.Os ados constantes desta Certidão são de responsabilidade do.sTribunais do Trabalho.

\lo caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a êmpresa em relação1 todos os seus estabele cimen tos, agências ou fili-ais.A aceitaÇão destà certidão condiciona_se à verifrcação de suaautenticidad.e no portal do Tribunal superior do Trabafho nairrternet (http: / /www.tst. jus.br) .lertidào emitida gratuitamente,

INFORMÀÇÃo IWoRTÀlirTE
t. Eànco Idacional- cl
,',ecessários à ident s dados

ridicas
estabelecidas em sente nÇa condenatória transitada em julgado ou em

cêrnente aos

9aç

abalhis tas, inclusive no condenciários, a honorários, a custas, a
.' ou de corren t ê-s

ério Público clo
t itul- os euer por

himentos determinados em 1ei
s f.irmados perante o Mi.nist
Conciliação previa ou demais

0

lver força execut j-va.

.Jr[.

/
@



011111202214t09 Consulta Regularidadê do Empregador
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Voltar lmprimir
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03.402.982/0001-36
ASSOCIACAO DOS RECICLÂOORES E COLETORE5 OE RECICLAVEIS
R IíARECHÂL DEODORO DA FONSÊCI 3135 / RÍO D'AREIA / UNI,AO DA VITORIÂ / PR / 84601-01

A caixa Econômica Federal, no uso da,atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei g.036, de l1 demaio de 1ee.. certrfica que, nesta data, a 
"Áp.".; ;;;;;;;;iiiá0.à í.ontru*" em situaçâoregurar perante o Fundo de caranUa do Tempo.de Servic; -;-GTs..** "'

O presente Certiflcado não servirá r
contrruurçôes ffiã;;".ü i:J,l:ji3:#"i"lt:"",.:?ff:;r:; g,;isquer débitos refeíentes a

V alldadet2'/ 10/2022 a 23/1L/2022

CeÉiíicãçáo t{úmeror 20221025 0L55224517 2g2g

Infoímaçâo obtida em O1l11l2022 14t}g:37

S,ijlli??*"TT:,,:"H%:,*,'ffi;:"*:lsyÍ:. ", Lei esta condicionada a veri'cação de

CA'NÁl
\.t :rj:Íar:

Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF

Ins.rição:
Razâo Sociali
Enderêço:

htip§t//consulta-crf .caixa.gov. brlconsultacrÍ/paggs/consultaEmprêgadorjsf
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ASSOCIACAO DOS RECICLÁOORES E COLEIORES DE RECICLÂVÉIS OO VALE OO IGUACU
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ESTADO DOPARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÀO DA VITORI.,\

SECRETARIA MI.JNICIPAL DE SAUDE
DEPARTAMENTO ML'NICIPAL DE VICILÂNCIA

SANITÁRIA

LtcENçA SAN|TARIA N" 20220001 0000232

L

"tI

Razào Soclal:

Nomo Fânt Bla:

CNPJ:
lnscriçto lrlunlcipal:
Endereço:

LOCAL E DATA: Uniâo Da Virorie, Ol d

VEI{GIMEilTO: 01 I OA t 2OZ3.

ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES E COLETORES DE RECICúVEIS
DO VALE OO IGUAÇU

19!99r4çÁo oos REctcLADoREs E coLEroRES DE REctcúvEts
OO VALE DO IGUACU
03.402.982/0001.36
158H
Andre Balardini, 196 - Banecâo - Císto R6i - Uniao Da Vitoria/pR _ 84605_424

ATIVIOAOE§ LICENCIADAS:

381í-a/00 - Coleüâ de rôsíduos não-pêrigosos
3E12.2100 - Coleta de residuos p€rigosos
382'1.í/00 . TÍatâmênto e dispostçâo de roslduos não.pêrigosos

oBSERvAÇÂo: LlcENcA saNlrÁRlA slMPLlFlcAoA. conc€dida nos rormos da Resoruçáo na 1o34t2o?o dasESÁ"/PR. o rornecimênüo da Lrcença_sanitária bilpilá;;;;,ffra o êstaberecimê;üoe'ãienoer-J regbraçaovrgenrB, sendo passÍver de riscarizáção, 
" 

qúrq-úáiàÃõ, ,ãrr'ilrLriaro. sanitáda competênte, sob pêna de
ÊSLTfljS;?,lT::?Tl:,ff"f.t !É;';d;; "idjàí:;íã5â"io,",0,oà00; ;d;H;;i;; p."L 0".,",o

Código de Âutônticidade: E 19D58702FDBFB
Endêrêço para Vatidação: https://www.siavisa

M,ARCIA REGINA FERNA D
Gestor da Vígiláncl8

EC357A9C7983296A87
.sêsa.pr.9ov.bÍlsisvisalvalidarLic€nca

L,

DEqARrAMê ro uMclpAt o€ y/6/LANc/a s|ntÍÁRtA
RUA^c_E_t. JoÁo ouAraenro in - ceurno

c.êp.E16U-2/0 . Fo /E 142) 352210í5
o - md í. @an.ae s ddla /b@ u nbMdia. p/. gto y. br

UNIAo DÁ yIIÓRu - PR
#

vÀr ror ;g 1666 TgRRtróR,o xactoNÂLEsrE oocuMENro Deve sea rrx.qoô eu-roi;rir;iliüirããúãlílL 1o"r.,r, -.., ,3.331/200.r)
Págln.. O1rOl

s,
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ESTADO DO PARANA
PREFEtTURA MUNtclpAL DE uNlÃo

DA VITORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE

FINANÇAS

Emyeso}l|Facii

,as+ 
- "-i

ís' FLS o

ALVARA DE LOCALIZAÇÃO T
FUNCIONAMENTO
Nr,ntêro 15ti44

Nome Fantasia:

RAZãO SOC.AI: ASSOCIACAO DOS RECICLADORES E COLETORES DE RECICLAVEIS DO VALE DO

CNPJ: 03,402.982t0001 _36

lnscÍição Municipal:

Atividadê Principar: 3g11-4/00 - coreta de resíduos não-pêrigosos (ExeÍce no endereço)
Atividade(s) secundária(s): 3g39-4/01 - usinas de composragem (Não exerce no endereÇo). 3B1z-2roo _u-orela de resíduos perigosos (Não-exerce 

"" ""d;"õi,ã;i-uoo - Tratamento e disposiÇào de resiouosnao-pengosos (Exerce no endereÇo)

Município: união da virória Endereço: ESTRADA ANDRE BALARDINT, .r86, 
, cRrsro REr

CEP:84605424

Local e data: Unjão da Mtória, quinta, 1S d€ setêmbro de 2022

Observação

rIlC irflÀ|,iENÍO DÀS CA:00 ÁS 20:OO (DÊ SEGUNOA A SABAOO. EXCETO OOM,NGoS E FÊRiÂIJCS

0,..'
í -ii(.irqo dê AUlenticrdade 22QIEFAJLL
.FiúITID(.A 

PELO FUNCIONARIO DARIO OSNY HANSCH"

'1s!'l 
'i()cr-rrne4tO 

deverá permanecer expostô em locar visíver no estaberecimenlo em0resara

rI)ÚLll hlank

"!Jt-

MIRNA BLEY BONATO
Secretaria MunicipaÍ dê FinanÇas
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E§TADO DO PARANÁ

PoLÍcIA MILITAR Do PARANÁ

CORPO DE BOMBEIROS

2GB - SPCIP UNIÂO DA VITORIA

oÉu ô,
-f,\

FLS o,

CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB
3.9.01.22.000 I 2 I 2297 -0 4

Seção de Prevençào Conka Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do paraná
licencia a edificação/estabelecimento/evento/área de risco abaixo qualificada, por estar em conformidade com a
legislaçâo de prevençâo contra incêndio e a desastÍes em vigor:

$\

+r* 11

ffi
rrllt.l I i

CLÁSAS IAOC Ao oD RES IC LAC REDO ES oC EL TORES ED IREC v ISE oD VAL DE

CPF/CNPJ: 03.402.982/000 I -36
Código da Atividade Econômica (CNAE):

3839/4-OI . USTNAS DE COMPOSTAGEM
38I212.00. COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

Municipio: TNIAO DA VITORIA-

umero:

il3 00 R-AT TAM ENTO E ISPOD S Do E RE iouSÇ NOS o-PERI
83 4- oC00 EL T ED oRESÍDU NS o-PERIGO oS S

ES TR"{DLogradouro BNDRE INIALARD N 86
EGs BTNDOomplemento cÀARRA o rREITD Baino RO TD/ES R/PR,ts

R

Nome Fantasia: ARCREVI

GOSOS

PRE!'EN OECOMBATEAIN IO E A DESASTRES

OCUPAçâO: J-4. TODO TIPO DE DEPÓSITO COM CARGA DE INCÉNDIO SUPERIOR A I.2OOMJ,4ú]

Capacidade de Público: 20 pESSOAS

Uso de GLP: NÃo PERMITIDo

Medidas de prevençâo e combate a incêndios e a desastres

Area Vistoriada: 300-00 m,

rea Total: 754,12 m,

UMINAÇÃO DE EMERGÉNCIA

OBSERVA ES
d liccn to lificedo.p l.eidâ u uâl 9 d d.119, bril 20 8.t tido mediãnte informações lsrada Io sol icitânt€

t.rEs p€rde qualquer heraçõ€s que impliquem formidâde laçàoegrsprevenção
soro C Bonr V irrr fiscalizârpoderá edi ficação/es tabelecim€nlo/ár€â de qualquer lempo.desla poderá icitada l0depaírr dias datada

LIC E\ç.t \'.it.tD.t ATÉ: 2 rtc ltaio rte 2l)2.1

Aáu.*,cdadedcv.§.ren,-'ff"T1ffIffi:,1ffi,,HffTI*1?à1fi'..,,1,"*^,,oxcdádeDcunm,os.

*r'

@

\alid,rde.
incêndio

licença
de

autenticidade: 4€5e38c9.d6a49h51 .aMMbc3.6a6sba ?a-7 Pligina I de I



ARCREUI

NE

Associoçõo dos Reciclodofies e Coletores
de Reciclõveis do Vole do lguoçu o"

?lú FLS

A Comissão permanente de Licitação da

Prefeitura Municipal de União da Vitória/pR

REF.: Chamamento público n 006]2022

Prezados Senhores:

^o- 
signatário da presente, vanuza Aparecida de Macedo, carteÍra de ldentidade no9'604'489-5 e cpF no 0s0.564.409-6's n"pr"rãnt.nt" Legar, em nome da empresaAssociação dos Recicradores e coretores ãe Àecicuveis do Vare do rguaçu -ARCREVI declara sob as penalidades cabíveis:

(í) DECLARAMOS, que concordamos na íntegra, e nos sujertamos aos termos doEdital, bem como às estaberecidas 
"o 

r"-o ã" iiferência, no projeto Básico doLote 1' na minuta do Termo de contrato 
" 

n"r "pi"niin"s de custos e preços,,e comtodos os demais Anexos e documentos .orpon"n1", do Edital.
(2) Que não existe no presente momento, pedido de farência por parte e em nomedesta empresa e que a mesma se submete à automática descrassificação, caso tarvenha a ocorrer durante o processo de chamamento.
(3) 

.Que- 
não existe no presente momento fatos supervenientes impeditivos dahabilitação ou que comprometam a idoneidade da empresa nos termos do artigo 32,parágrafo 20, e artigo g7 da Lei Federal n" a.ãÀo/;gãà, e suas alterações, e que estaAssociaçâo e/ou cooperativa está ciente o. àúiig.úii"oade de decrarar ocorrênciasposteriores.

,(4) 
Oyg cumpre ao disposto nos incisos XXXilr do arr.70 da constituição Federar einciso V do ari' 27 da Lei Federar n" g.666/93, à" or" .r" emprega menor de 1g anosem trabarho noturno, perigoso e insarubre e não emprega menor de 16 anos,ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz,nos termos do modero anexo ao Decreto Federar no 4.35g, de 05 de setembro de2002, que regulamenta a Lei no 9.5g4, de ZZ Oe oututro de2OO2;

dj^cNPJ 03.402.982. OOOl _36

F:d:Ftr . F_sJpda andré Batardini. no 1 a6,untao da Vttória _ pR CEp. g4.60í424
,",,,:Zii:ro'ff Pnnu*u@
retefone42sss34-6478 
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DECLARAÇÃO UNIFtCADA



ARGREUI
Associoçõo dos Reeiclodorres e Coletores

de Reciclõveis do Vole do tguo u uIrÁo

FLS o

\o,
nêrr--

(5) Que a Associação não foi declarada inidônea por qualquer esfera federativa e
está suspensa do direito de licitar ou impedida de contratar com o Município de União
da Vitória/PR, enquanto d urarem os efeitos da sanção.

(6) Que assume totar responsabiridade pera veracidade de todos os documentosapresentados e informaçõe,s prestadas e, em qualquer tempo, se compromete aapresentar a documentação, quando a mesma for soricitada pera 
'comissão

Permanente de Licitação para dirigências, e exime o ora contratante de quarquerônus
civil e penal que lhe possa acanetar.

(7) Que todos os documentos que compõem o Editar foram corocados à nossadisposição e que tomamos preno conhecimento das condições ambientais, técnicas,do grau de dificurdade dos trabarhos e oos demais alpectos que possam infruir diretae indiretamente na execução do objeto Oo pr".ári" ÉOitrl.

!u) .o': está Associação retirou e anarisou o Editar e seus Anexos, que tomouconhecimento de todas as informações e conoiçoãs necessárias para eraboração denossa proposta comercial.

(9) Que assumiremosint",r: ,::pol:abilidade pela perfeita e completa execução doTermo de Referência e/ou projeto Básico.

(í0) Que estamos cientes que a inverdade rerativa às DECLARAÇÕES ora prestadas
lrt"il? ., Declarante às penalidades tegais, à"niã' 

"fr. a exclusão do certamelicitatório.

(í 1) Que concordamos e estamos cientes que a superveniência de rei condiciona asPartes o seu cumprimento.

União da Vitória - pR, 14 de Novembro de 2022

(Assi atura do Representante Legal da Empresa)

cNPJ 03. 402. 982.0001 -36

ARC
F
i'
t:
i

[iUa [i ],rn,(l,ir. : !,1r, rir i.1i;l l. j)U
i , : \.i{) i,,:'rl,it i,l.,,rirr-.t

C! P tt.ri,:,.t it,r,t r , ,aj. (r.i /,:,; ,a . Píi

Endereço.. Estrada André Balardini, no 1A6,
União da Vitória - pR CEP: 84.60í424 r,r;imffi
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ANEXO III

Associoçdo dos Reciclodores e Coletores
de Reciclóveis do Vole do lguoCU

%",

A comissão Permanente de Licitação da prefeitura Municipal de união da Vitória/pR
REF. Edital de Chamamento público no 006t2022

Prezados Senhores,

03.402.9821OO01-36

A Associação dos Recicradores e coretores de Recicráveis do vare do rguaçu -ARCREVT, inscrita no cNpJ sob o no 03.402.gg2.õoot-so, com sede na EstradaAndré Batardini, no .186, bairro Cristo nei, Uniao Ja Vitória _pR, CEp 84.603_424,
1":t" ?1o 

representado p"11!:lt* Vanuza Aparecida de Macedo, portaJora OoRG' n o 9 604'489-s e do cpF oso.564.4os-oá, oÉcLARA expressamente que possuiinfraestrutura para realizar o processamento e comercialização dos resíduos sólidosurbanos potenciarmente reutirizáveis e/ou recicráveis secos de característicasdomicíliares ou equiparados, proveniente dos serviços de coleta seletiva pública noMunicípio de união da vitória/pR, 0", .oro 
"pi".ãit" 

o .irt"r. de rateio entre osassociados.

DECLARAMOS ainda que, para todos os fins de direito, que possuímos plenacapacidade operacionar e administrativa para executar os serviços, procedendo àscontratações necessárias em tempo hábir, bem como efetuando, quando necessárío,as substituiçôes ou comprementações no quadà 
-de 

pessoar, assumindo inteiraresponsabilidade pela perfeita e completa execução dos serviços em objeto.
União da Vitória - pR, .t 4 de novembro de 2022. f

oô"

FLS

M.

.l

gl

'/

OBJETO: Contratação de. 
.organização(ões) cooperativas e/ou associaçôes decatadores de materiais recicráveis e reútirÍzár"i. p_"r, a execução de serviços púbricosde PROCESSAMENTO e coMERCrALrzAÇÃo de resíduos sóridos urbanospotencialmente reutirizáveis e/ou recicláveis seóos, de caracterÍsticas domiciriares ouequiparados, provenientes dos serviços de coreta seretiva púbrica no uunicipio oeUnião da Vitória.

(Assinatura do Representante Legal da Empresa) Rua

I 
cEP

cNPJ 03. 402 982.0001 _36 email icl. osaEndereço: Estrada André Balardini, no 186, Bairro C risto Rei

ARCREVI

Bxr.ra(i|t: !tld; h.i l.,l,,r z. Ji0
FlLa 3l \ac 6.:s,,ru rr(:ci:.,

&4600 000 i.jrrrar; da Viora . Í,r)
i

1
União da Vitória - pR CEp 84.60í424 Tetefone 42 g 9A34_6478

re mail

.tit"

MODELO DE DECLARAÇÂO Oe pleruR cApActDADE OPERACTONAL



ARCREUI
Associoçõo dos Reciclodores e Coletores

de Reciclõveis do Vole do lgu

RELAÇÂO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEíCULOS

FLS
í-\

RELAÇÃo DE EeutpAMENTos e veícur_os
coLEToRES e veícuto Leve;:

DE SERVTÇOS (VE|CULOS

Quantidade

(.1 )

01

ARACTERISTICAS

Observações

(-3)

própria

Descrição Marca Modelo Ano Potência

(:2)

Prensa Detroit 03 2020 7,5cv 250k9

15 ton
01 Esteira Nova ME

5240
2022

6m de comp

420 kg

CNPJ 03.402.982.0001 -36

n{ii;::;,Íix#rÉl:;o;txti;r,,;tffi":Em +f

.,.!ct.r.i.'y.

OBJETO: Contratação de organização(ões) cooperativas e/ou associaçôes decatadores de materiais o9l.l1:i. é rzutilizáveis para a execução de serviçospúblicos de PROCESSAMENTO e coMERCrAr-iáçno de resíduos sóridosurbanos potenciarmente reutirizáveis e/ou recicráveis secos, de característicasdomiciliares ou equiparados, 
.provenientes dos serviços de coleta seretiva púbrica

no Município de União da Vitória.

À Comissão Permanente de Licitação da

Prefeitura Municipal de União da Vitória /pR
REF. Edital de Chamamento no 006t2022

Capacidade

í,Scv própria

/



ARCREUI
Associoçõo dos Reciclo,dores e Coletores

de Reciclõveis do Vqle do lguoçu
L

01

Data:

16t09t2022

\

r?, i50

3",

(*1) Esta relação deverá estar de acordo com o especificado nos projêtos básicos dos rotes 1e 2 constantesno termo de referência deste edital,

(*2) Fornecer a potência em Hp ou CV.

(*3) Na coluna observações indicar se os equipamentos, máguinas e veícuros são próprios ou arugados,alocados através de contrato de arrendamento (leasing), ou a adquirir.

União da Vitória - pR, 14 de novembro de 2022.

Assina ra do Representante Legal

$.

r-l
.03.402.982tooo1_36
h.
i: ARCREVT

Rua 8rrrnarCrna Saldaoha Mrrnt te 3 I sac fiâsillo r"t,:.;r rtj @0-000 - Unrào da Vr
PU

cNPJ 03. 402. 982.0001 _36
Endereço: Estrada André Balardini', no 1 86,

Recipientes pl
armazenamento

Big

bag
2021 500 kg 500k9 Próprios

01 Balança
mecânica

Brião RC300 2014 300 kg 300k9 Própria

Balança digital Balmak BK3OO 2021 300k9 300 kg Própria

ome do Representante Legal:

Vanuza Aparecida de Macedo

NEmpresa Proponente

o Representante Legal:Assinatura d

união da vitória _ PR cEP: 84.605-424 rxtiwffi
i\rÍ8

\

/

@

200 toptêxtil

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

#m
ê<->



NGENHATVES
Centro de Engenharia & Seturança ITDA

Estrada Braulina Pigatto,2320, CEP 84607-303
8om Jesus, União da Vitória - PR

42) 99928-af77, sandro@engenhalves.com.br

LAUDO TÉCN|CO DE ADEQUAÇÃO DE
SEGURANçA

a

0r \

aE
?.r. I l

t
r-

PR E NSA EN FARDADE I RA t'Hqil'ff b'5'
núna:no or sÉRrg:

2176
Rlrnruôruro6le:

01
FABRICANTE:

DETROIT

FABRtcAçÃo:

2020
DOCUMENTO:

0L2022-L-001-001

REVTSÃo:

t

- Centrc de Engenhotio & Sequrckço LTDA
Fnq. Sondo Roberto Atves . pR .1lz2g1/D - Sc t 20. tg4-4
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aRÍ 1720225A9671

GR.r.r.4.z | 10@3049 | 1de13 I 2OlO9l2O2Z10:É

lt

t
,

t,
--j

ASSOCIACAO DOS RECICTADORES E COTETORES DE RECICTAVEIS DO
VAIE DO IGUACU
Estrada Andre Balardini, 1g6, Bairro Cristo Rei
CEP 84605-424, União da Vitória - pR

cNPJ 03.402,982/OOO1_36

Fone: (42) 3522-5835, ARCREVT@HOTMAtL.COM

@
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TNGENHAI-vEs CentÍo de Engenharia & Segurançe LTDA
Estrada Eraulina Pigatto, 2320, CEP 84607-303

Bom Jesus, União da Vitória - pR

l42l 9992A-8ü7, sandro@engenhalves.com.br
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1,3. CONTROLE DE REVISÁO

1.4. DAOOS DO EQUIPAMENTO

1.5. PESSOAS QUE ACOMPANHARAM

2. TNTRODUÇÂO ....

2.1. OBJETTVO

2.2. PREMISSAS

2.3. LIMITAÇÔES DESTE LAUDO TÉCNICO DE ADEOUAÇÃO OE SEGURÁNÇA .
2.4. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

3. DIAGNÓSÍCO

3.,I. DISPOSITIVOS ELÉTRICOS, DE PARTIDA, ACIONAMENTO E PARADA.
3.2. PROTEÇôES MECÂNICAS ......

4. TREINAMENTOS NOS SISTEMAS OE SEGURANÇA

5, CONCLUSÁO E ENTREGA

5.1. CONCLUSÃO

5.2. ENTREGA

m

_ Centrc d. Engenhoio & Seguronço LTDÀ
Eng. Sondrc nohdoAtv?s. pR -11t29O/O- SC t2O.tg44

012022-1-@1{p1
aRr 1720225049671
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ENcrnHe.n'rs Centro de Engenharia & Segurança ITDA
Estrada Braulina Pi8atto, 2320, cEP 84607-303

Bom.Jesus, União dã Vitória - PR

142) 99928-8777, sandro@engenhalves.com.br_-

,''rç $

í. TNFORMAçÕES GERATS

1.1. DADOS CADASTRAIS

ASSOCIACAO DOS RECICTADORES E COTETORES DE
RECICTAVEIS DO VALE DO IGUACU
Estrada Andre Ealardini, 186, Bairro Cristo Rei
CEP: 84605-424, União da Vitória - pR

cN P I : 03.4O2.982 /OOO 7-36
Tel.: (42) 3522-5835
E-mail: ARCREVT@HOÍMAtL.COM

1.2. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

,,ULIO CESAR DE LIMA
cPF 029.479.889-73

NrÀo o4

FLS ?

CentÍo dê Engênharia & Segurançe LTDA
Estrada Braulina Pigatto, 2320, Bairro Bom lesus
CEP; 84607-303, União da Vitória - pR

CNPI : 26.258.367/0001-01
CNAÊ:

Iel.: l42l99928-8777
E-ma jl: sandro@engenhalves.com.br

Sandro Roberto Alvês
cREA PR -117290/D - sc 120.194-4

ETABORAçÃO

ENGENHEIRO

M.

+#
Cehüo de Engenhorio & SeguÍdnço LÍDÀ

Eng. Sondrc Robeíto Àlees - pR.1LZ2\O/D - SC 120.1 4

012022 1-ü1ü1
aRÍ 1720225049671

GR.LT.4.2 | 10@3s9 | 3der3 | 2,lÉ12o22 ro:o9

1.3. CONTROLE DE REVISÃO

CTIENTE

ANALISTA

RE§PONSÁVET DATA
REVISÃO DEScRtçÃo



tNcrxnarvrs Centro de Engenharia & Segurançâ ITDA
Estrada Eraulina Pigatto, 2320, CEP 84607-303

Bom lesus, União da Vitória - PR

(42) 99928-8717, sandro@engenhalves

1.4. DADOS DO EQUIPAMENTO

Placa

Traseira

'3 I

atlaL'

I
,rDIL'

Frontal

Geral

DiÍeita

r-r

/

S..

4jt (

- Ceôtrc de tdgenhd.io & Sequrcnço LTDA
tng. sonetrc Robedo Atvet - pn.1t72gO/D. 

SC 120.1 4

^&úei IIÉlP"', reirl
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012022-1 001-001
aRT 1720225049671

6R.1T.4.2 | 1mo3lx9 | 4de13 | 2OlOsl2O22tO:@

F

§

.'-2f
I

1

-'!
-.

It
I

a
.YÀ

-l

t

§

I
0rFh

I
L

Lr

9

,

t-,,

r-á
I

1 l

@

0r (

T
I
,

,d

3

a

Q
s.

IDENTIFICAçÃO
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ENcruHuvrs

FONTE DE ENERGIA

PRINCIPAIS SISTEMAS E

DtsPostTtvos

UTIt|zAçÃo Do EqUIPAMENTo

CAPACIDADE

CARASTERÍsfl cAs DE pRocEsso

NÚMEio DE oPERÂDoREs

HABILIDADES DOS OPERÂDORES

MANUTENçÃo MEcÂrucA

HABII.IDADES oA MANUTENçÃo
MEcÂNtcA

MANUTENçÃo EÉTR|cÂ

HABILIDADES DA MANUTENçÂo
ELÉrRrcÂ

SETOR

1.5. PESSOAS QUE ACOMPANHARAM

Dra. Vanusa, Advogada

(421 9992A-A,77, sandro@engenhalves.co

Elétrica e Hidráulica

BoroEtRA DE EMERGENcIA - pAtNEt Et ÉTRtco ADEqUADo NR to _

pRoTEçÃo ÍtxA - coMANoo BTMANUAL - stNALtzAçÍo DE sEGURANçA.

Realiza a prensagem e enfaÍdamento de materiais reciclável

15 TON

Processo semi-automático, Abastecimento manual e Descarga manual

1

PROOUTIVO

CentÍo de Engenharia & Segurança ITDA
Estrada Eraulina Pigatto,2320, CEP 84607-303

8om Jesus, União da Vitória - PR

Centrc de engenhdio & S.gutonço LTDÀ
Eng. Sondro Roberto Atves - pR -11Z2go/D_ SC 120.1 1

OÉ

F
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1

1

/
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I

TIMITES DO EQUIPAMENTO

012022-1-ú1{rt
aRf 1720225049671

Gn.LT.{.2 | 1mo3o49 | sd.13 | 201.,{,12022Lotog
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oÉ únrÀo

2. TNTRODUçÃO

2.í. OBJET]VO

ôt
\

H. FLS olal
.t

Este Laudo Técnico de Adequação de segurânça têm o objetivo de atestar a conformidade'ojã r,.,,',
referi do equipamento aos requisitos da "NR-12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos,,
que define referências téc nicas, princípios fundamentais e medidas de proteção para garantir a saúde e a
integridade física dos trabalhadores e estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e
doenças do trabalho nas fases de projeto e de utilização de máquinas e equipamentos de todos os tipos, e
ainda à sua fabricação, importação, comercialização, exposição e cessão a qualquer título, em todas as
atividades econômicas

Cenaro de Engcnhodo & Segurunço LÍDA
Eng. Sondrc Robefto Alees - pR -11729O/D- SC 120.1 -4

2.2. PREiíISSAS

Para realizar este Laudo Técnico de Adequação de segurança, utirizou-se os princípios definidos pera
ABNT NBR 14t53:2022 - segurança de Máquinas - partes ae sistemas de comando Relacionados àSegurança - Classificação por Categorias de Segurança e a própria NR_12.

o motivo pelo qual se utiliza estas duas normas é que as mesmas se complementam em doisvetoresfundamentais Enquânto a NR-í2 define quais os sistemas que um equipamento deve possuir para
minimizar o risco aos seus usuários a NBR 14153:2022 define os requisitos (categorias) mínimos para que
os sistemas imprantados não farhem, ou que, em caso de farha, permita quê o equipamento entre emmodo de falha segura.

Em outras palavras, enquanto a NR-12 define o conteúdo a ser embarcado em termos de segurança,a NBR 14153:2022 dêfine o comportamento mínimo que estes sistemas devem ter para que em-caso defalhas o risco que o equipamento oferece aos seus usuários não âumente.
Por isto, entendemos que este Laudo Técnico de Adequação de segurança dêve avariar estes doisvetores básicos, identificando:

. Se o equipamento possui sistemas mínimos de Segurança;. Se estes Sistemas são a prova de falhas, ou em caso de falhas, não geram riscos adicionados àseguranç4, saúde e integridade física do empregado direta ou indiÍetamente envorvidos na
operação, manutenção e abastecimento do equipamento.

um equipamento êstará em conformidade com a NR-12 e, ponanto, apto a operar de acordo com alegislação que regulamenta a operação segura de máquinas e equipamentos se as duas respostas acimaforem aÍirmativas.
Estê Laudo Técnico de Adequação de segurança parte também do pressuposto que uma Anárise deRisco e Apreciação destes Riscos foi rearizada e que baseado nesta Anárisê ie Risco, úedidascomplementares e Adicionais de segurança foram adotadas para mitigar os riscos identificados na referida

Análise de Risco.

{l*

GR.IT.a.2 | 10t»3049 | 6d.r, I ZOlosl2O22lr/tu)

CêntÍo de EngenhaÍle & Seturança ITDA
Estrada Braulina Pigatto, 2320, CEP 84607-303

Bom Jesus, União dâ Vitória - PR

(42) 99928-8177, sandro@engenhalves.com.br
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ENGENHAI-\.Ts Centro de Engenharia & Segurança LTDÂ
Estrada Braulina Pigatto,2320, CEP 84607-303

Bom Jesus, União da Vitória -

item

l42l 99928-8t77, sandro@engenhalves.

llrllUmçÕEs DESrE LAUDO rÉCNtcO DE ADEQUAçÃO DE
SEGURANçA

Este Laudo Técnico de Adequação de segurança avaria o equipâmento sob a ótica das norm
citadas. quanto a NR-12, limita-se a avaliar as medidas de proteção coletivas conforme definido no
12.1.8 alínea a que define as medidas de proteção.

as

o
eFLS

Portanto, não faz parte do escopo destê rerâtório nenhuma anáríse de juízo, tampouco aprovâ ou
reprova as medidas adotadas pela empresa para atender as alÍneas b e c do itêm 12.1.g.

"t 
*"

CehtÍo de Enqenhodd & Segurcnço LTDA
E,rg. Sondro Robrto Atves - pR -11729O/D_ SC 120.1 -l

/
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012022-1-@1&1
ART 1720225049671

GR.!T.4.2 | looo:lol9 | 7da13 | zol}gl21zz
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AR

NR-1O

NR.12

NR-17

NR.26

NBÂ 5410:20(X

NBR 7195:2018

NBR 13536:2016

NBR 13930:2008

NBR 13970:1997

NBR 14152:1998

NBR 14153:2022

NBR NM
2122002

N8R NM
273:20O2

NBR NM ISO

13854:2003

NBR ISO

447412012

NBR tSO/CtE

8995-1:2013

N8R tSO 10218-
1;2018

NBR tSO 10218-
2:2018

N8R tSO

12100:2013

NBR ISO 13849-
1:2019

NBR tSO 13849-
2:2079

NBR ISO

13850:2021

NBR ISO

13855:2013

NBR ISO

13857:2021

N8R tSO

74718:2022

NBR rEC 50204-
l,2O2O

tEc EN 61496

012022-1!01-001
ÀRr 1720225U9671

GR.!T.4.2 | 10003049 | 8de13 | 2,lo9l2o22to:os

CentÍo de Engenharia & SeguÍança LTDA
Estrada graulina Pigatto,2320, cEP 84607-303

Bom Jesus, União da Vitória - PR

l42l 99928-8777, sandro@engenhalves.com.br

2.4. REFERÊNClAS NORMATIVAS

Análise preliminar de risco do equipamento

S€gurança em lnstalações e serviços em eletÍlcidade
Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos

Eryonomia

Sinalização de segurança

lnstalaçôes elétricas de baixa tênsão

Cores para segurança

Seturânça dé máqulnas - Máquinãs lnjetoras de plásticos ê borracha
Prensas mecánicas - Requisitos de segurança

Segurança de máqurnãs - Temperaturas para superfÍcies acessíveis - Dados ergonômicos
segurança de máquinas - Dispositivos de comandos bimanuais - Aspectos Íuncionais e princípios
para projetos

'êgurança 
dê máqurnas - partes de sistemas de comando rerâcronedas à seSurançá - crâssificação

Por catetorias dê segurança

Segurança de máquinas - proteçôes - Requisitos gerais para o projeto e construção de proteções
fixas e móveis

segurança de máquinas - Disposrtivos de rntertrãvamento essocrados a proteções. princÍpios para
projeto s seleção

seguÍança de máquinas - Folgas mínimas para evitar esmagamento de partes do corpo humano

Transmissão pneumática dê potência . Regras gerais e requisitos de segurança ptra sistemas e
seUs componentes

lluminação de ambientes de trabalho - parte 1: lnterior

Robôs e dispositivos íobóticos - Requisltos de segurança para robôs lndustriais
Parte l: Robôs, Parte 2: Sistemas robotizados e integração
Robôs e dispositivos robóticos - Requisitos de segurança para robôs industriais
Pane 2: Sistemas robotizados e integração

Segurança de máqulnas - princÍpios gerias de proieto - Aprêciação e reduÉo de riscos

segurança de máquinas - partes de sistemas de comando relacionadas à segurança - parte 1:
Princípios gerais de projeto

Segurança de máquines - partes dê sistemâs de comando relac ionadas à segurança - parte 2:
Validaçâo

Segurança de máquinas - Função de parada de emergência _ princípio5 para projeto

Segurança de máqulnâs - posicionamento dos equlpamentos de proteção com íeferência à
aproximação de partes do corpo humâno
Segurança de Máquinas - Distâncias de segurança para impedir o acesso a zonas de perigo pelos
membros superiores e inferiores

Segurançã de máquinas - prêvenção de pârtidã inespeÍâda

segurança de máquinas - Equipamentos elétricos de máquinas - parte 1r Requisitos gerais

Parts 1 e 2 - Safety of Machinery - Electro_sensitive protedive Equipment

{
,? 'JNlÀoà\

FLS ?

*dt"

4

r
t/

S'

@

/Cenvo de Engenhorio & Selurunço L1DA
En9. Sondrc Roberto Alves - pR -11729O/D - SC 121.rg4-i



Et'lcEt',,rtltyns Centro de Entenharia & SeguÍança LTDA
Estrada Brâulína Pigatto,2320, CEP 84607-303

8om Jesus, União da Vitória - PR

(421 99928-8L77 , sen d ro@ enge n ha lves .co m,! L ^.,,r o i .

i) Fl-.s
.)\
o

EN tSO 16092-
2:2O2O

EN ISO

12100:2010

EN 12622:2009

EN ISO

13855:2010

EN ISO

13857:2019

EN 60204-1:2018

IEC 62051:201s

ISO 4413:2010

tso 13732-
1:2006

ISO 13850:2015

ISO 13851:2019

ISO 13854:2017

ISO 13857;2019

ISO 14119:2013

ISO 14120:201s

ISO 14152:2001

tso/rs
15066:2016

Mechanical PÍesses-Safety

Safety of machlnery - General principles for desígn - Risk assessment and risk reduction

safety of machine tools - Hydraulic press brakes ' 
-=:s

Safety of machlnery - Positionlnt of sefeguards with respect to the approach speeds of perts of
the human body

Safety of Machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower
limbs

Safêty of machlnery - Electricel equipment oí mâchines - part 1: General requlrements

Safety oÍ machinery - lndication, marking and actuation - part 1: Requirements for visual, auditory
and tactile signals

Functional safety of electricar/erectronic/programmabre erectronic safety-rerated systêms - part 1:
6eneÍal requlrêments

Safety of machinery - Application of protective equipment to detect the presence of persons

safety of machlnery - Fun€tionar safety of erectricar, erectronic and progrâmmabre erectronic
controlsystems

Hydraulic fluid poweÍ - General rules and safety requirements for systems and their components
Ertonomlcs of thê thêrmal environmênt - Methods for the âssessment of human responses to
contact wlth surfaces - paít 1- Hot surfaces
Safety of machinery - Emergency stop - principles for design
Safety of machinery - Two-hand control devices - Functional aspects and design principles
Safety of machinery - Minimum gaps to avoid crushjng of parts of the human body
Safe§ of machinery - Safêty distances to prêvent hazard zones being reached by upper and lower
limbs

Safety of machinery - lnterlocking devices associated with guards - principles for design and
selection

safety of machinery - Guards - Generar rêquirements for the de5i8n ãnd construction of fixed and
movable guards

Safety of machinery - two-hand control devices - Functional a5pects and design principles

Robots and robotlc devices - Collaborative robots

Centro de Enqcnhorio & Segurunço LTDA
Eng. Sondrc Roberto Atves - pR -11Z2,O/D_ SC 120_194-l
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3. DIAGNOSTICO

Ao longo da revisão dos sistemas de segurança do referido equipamento foram observ
particularidades, características e funcionalidades do sistema conforme descritos abaixo:

3..I. DISPOSITIVOS ELÉTRICOS, DE PARTIDA, ACIONAMENTO E PARADA.
Dispositivos elétricos em conformidade com as normas

Ig. FLS o,

Melhoria: identiÍicação do, .or.ndor. f

I üÊ 1

}
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Figura 1:
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3.2. PRorEÇÕes nrtecÂurcls

Centro de Engenharia & Segurança LTDA
Estrada graulina Pigatto,2320, cEP 84607-303

Bom lesus, União da Vitória - PR

i.42) 99928-8f17, sandro@engenhalves 0rlr,{
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ENGENHAIVES Centro de Entenharla & SeguÍança LTDA
Estrada Braulina Pigatto,2320, CEP 84607-303

8om Jesus, União da Vitória -
(42) 99928-8177, sandro@enBenhalves Ut{iÁo

4. TRETNAMENTOS NOS STSTEMAS DE SEGURANçA FLS 1
4

A seguir, são identificadas as pessoãs quê participaram dos treinamentos de opêraçãd eô
Manutenção dos Sistêmas de Segurança no referido equipamento: iôr 

L

VILMA APARECIDA SOUZÂ CPF 03750913943 Operação

s
@

.$,{+ I
Cenüo de Enqenhodo & Seguronço LTDA

Eng. Sondrc Roberto Alves - pR -11729O/D - SC 12O.1944
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RECICLADORES E COLETORES

DE RECICI.AVEIS DO VALE OO

IGUACU
cNPJ 03.402.982/0001-36

"e#
Centro de Enqehhorio & Seguronço LmA

Ene. Sondrc Roberto Alees - pR -11t2gO/O- SC 120_194_1

untÁo

5. CONCLUSÃO E ENTREGA

5.í. coNcLUSÃO
O equipâmento objeto do presênte lâudo encontra-se em conformidade com a NR 12

5.2. ENTREGA

Declaro através deste documento, ter recebido o Lãudo Técnico de Adequação de segurança
012022-1-001-001 de Centro de Engenharia & Segurança LTDA.

20/091?,022

SÂNDRO Àd.rd.d. l..h.
ROBERTO drtn rFsrrcno

Â1VE5.803963 Àvr5!orr6!6.exrl.sr ffiÍX1'S-
Sand ro Robêrto Alves ASSOCIACAO DOS

/§
.: FLS

o
2

CREA PR -117290/0 - sc 120.194
-4

Engenheiro de Segurança do
Trabalho

W
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LAUDO TÉGNICO DE ADEQUAçÃO DE
SEGURANçA
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EQUIPAMENTO:

ESTEIRA DE TRIAGEM

- NÚMERo DE SÉRIE:
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í. TNFORMAÇôES GERATS

1.1. DADOS CADASTRAIS

ASSOCIACAO DOS REC'CTÂDORES E COTETORES DE
RECICTAVEIS DO VA["E DO IGUACU
Estrada Andre Bâlardini, 185, Bairro Cristo Rei
CEP: 84605-424, União da Vitória - pR

CNPJ: 03.402.982/0001-36
Tel.: (42)3s22-s835
E-mail: ARCREVT@HOTMAtL.COM

í.2. REspoNsÁvets rÉcrurcos

JUTIO CESAR DE LIMA
cPF 029.479.889_73

í.3. coNTRoLE DE REvISÃo

(421 99928-8177, sandro@engenhalves.co

Centro de Entenharia & SêtuÍança LTDA
Estrada Braulina pigatto,232O, Bâirro Bom Jesus
CEP: 84607-303, União da Vitória - pR

CNPJ: 26.258.36710001-01
CNAE:

Tel.: (42) 99928-8177
E-mail: sandro@engenhalves.com.br

Sandro Roberto Álves
cREA PR -117290/D - sc 120.194-4

Centro de EngenhaÍia & Segurança LTDA
Estrada Braulina Pigatto, 2320, CEP 84607-303

Bom Jesus, União da Vitóriâ - pR
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1.4. DADOS DO EQUIPAMENTO

Traseira

Direita

_ Cêntrc de Engenhotio & Seguronço LmA
Enq. Sondrc Robetto Àtves - pR -1r72gO/D - SC 1ZO.tg44
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FONTE DE ENERGIÂ

PRINCIPAIS SISÍEMAS E

DrsPostÍtvo§

UTIt|zAÇÃo Do EQUIPAMENTo

CAPACIDADE

CARACTERÍsTtcAs DE pRocEsso

NúMERo DE opERADoREs

HABITIDÂDE5 DOS OPERADORES

rulturençÃo urcÂrrcl
HABI.I.IDADES DA MANUTENçÃo
MECANICÂ

MANUTENçÃo ErÉÍRtcA

HAatLtDADES DA MANUTENçÃo
ELÊTRICA

SETOR

1.5. PESSOAS QUE ACOMPANHARAM

Dra. Vanusa, Advogada

O equipamento é utilizado no processo de triagem de resÍduos, que consiste
na separação dos materiais que serão destinados para â reciclagem. Os
resÍduos são separados de acordo com suâs carecterÍsticas fÍsicis e quÍmicas
a fim de gerar maior valor comercial e maior aproveitamento dos materiais
descartados.

Elétrica ( 220 )

ESTERIA TRIAGEM DE MATERIAIS RECICúVEI COM DIMENSÔES DE 6M
40cm.

PRODUTIVO

s
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Cenio de Engenhotid & SeguÍonço L
EnC. Sondtu Rofutto Àlvês - pR -11/2 gO/D - SC 120.1 1
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Processo semi-automático, Abastecimento manual e Descarga manual
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TIMITES DO EQUIPAMENTO
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2. TNTRODUçÃO

2.1. OBJETTVO

Centro de Engênharia & SeguÍança LTDA
Estrada Braulina Pigatto,2320, CEP 84607-303

Bom Jesus, União da Vitória - PR

l42l 99928-8777, sandro@engenhalves.com.br

FLS -ê§"

Este Lâudo Técnico de Adequação de segurança tem o objetivo de âtestar a conformidade do
referido equipamento aos requisitos da "NR-12 - segurãnça no Trabalho em Máquinas e Equipamentos,,
que define referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de protêção para garantir a saúde e a
intêgridade fÍsica dos trabarhadorês e êstaberece requisitos mínimos para . pr"r"nlão de acidentes e
doenças do trabalho nas fases de projeto e de utirização de máquinas e equipamentos de todos os tipos, eainda à sua fabricação, importação, comerciarizâção, exposíção e cessão a quarquer títuro, em todas ãs
atividades econômicâs.

2.2. PREMISSAS

Para rearizar estê Laudo Técnico de Adequação de segurança, utirizou-se os princípios definidos peraABNT NBR 14153:2022 - Sê8urança de Máquinas - part-es de Sistemas de comando Reracionados àSegurança - Classificação por Categorias de Segurança e a própria NR-12.
o motivo pelo qual se utiliza estas duas normas é quê as mesmas se complementam em doisvetorêsfundamentais' Enquanto a NR-12 define quais os sistemas que um equipamento deve possuir paraminimizar o risco aos seus usuários a NBR 14153:2022 define oi requisitos (categorias) mínimos para queos sistemas implantados não farhem, ou que, em caso de farha, permita que o equipamento entre emmodo de falha segura.
Em outras paravras, enquânto a NR-12 define o conteúdo a ser embarcado em termos de segu ra nça,a NBR 14153:2022 define o comportamento mínimo que estes sistemas devem ter para que em caso defalhas o risco que o equipamento ofêrece aos seus usuários não aumente.
Por isto, entendemos que este Laudo Técnico de Adequação de segurança deve avariar estes doisvetores básicos, identificando:

. Se o equipãmento possuisistemas mínimos de Segurança;. 5e estes Sistemas são a prova de falhas, ou eÁ..ro d"f.lh.r, nãogeram riscos adicionados àsegurança, saúde e inte8ridade física do empregado direta ou indiretamente envolvidos naoperação, manutenção e abastecimento do equipamento.

um equipamento êstará em conformidade com a NR-r2 e, ponânto, apto a operar de acordo com alegislaçã-o que regulamenta a operação segura de máquinas e'áquipamentos se as duas respostas acimaforem aflrmativas.
Este Laudo Técnico de Adequação de Segurança parte também do pressuposto que uma Anárise deRisco e Apreciação destes Riscos foi rearizada à que baseado n"it, Anárir" ie nisco,'Mediaascomplementares e Adicionais de Segurança foram adotadas para mitigar os riscos identificados na refêridaAnálise de Risco.

Ccntrc de Engenhoio & Seguronço LIDA
Eng. Sondío Roberto Alyes - pR -11729O/D- SC 120.1944
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ENcruuervrs Centro de Engenharia & SeguÍenga LTDA
Estrada Braulina Pigatto,2320, CEP 84607-303
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l42l 99928-8777 , sandro@enge nhalves.com.br

2.3. LtMiTAçÔES DESTE T"AUDO TÉCNlCO DE ADEQUAçÃo DE
SEGURANçA

Este Laudo Técnico de Adequação de Segurança avalia o equipâmento sob a ótica das norma
citadas. Quanto a NR-12, limita-se a avaliar as m
12.1.8 alínea a que define as medidas de protêção.

;Í a-

edidas de proteção coletivas conforme definido no i

o
nFLS

Portanto, não faz parte do escopo deste reratório nenhuma anárise de juízo, tampouco aprova ou
reprova as medidas adotadas pela empresa para atênder as alíneas b e c do item 12.1.g.

#

Cento de Engenhdrio & Seguftnço LTDA
Etg. Sondrc Roberto Al7ês - pR -11t2gO/D - SC 120.1 _4
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Centro de EngenhaÍia & Segurança LTDA
Estrada Braulina Pigatto,2320, CEP 84607-303

Bom Jesus, União da Vitória - pR

l42l 99928-8177, sandro@engenhalves.com.br

2.4. REFERÊNCAS NORMATIVAS
OZ 

Úr'

@

FLS o
2

Análise preliminar de risco do equipamento

SeBurença em instalações e serulços em êletrlcldade
Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos

Ergonomia

Sinalização de Segurança

lnstalaçôes elétrlcas dê baixa tensão
Cores para segurança

Segurança de máquinas - Máquinas injetoras de plásticos e borrachâ
Prensas mecánicas - Requisitos de segurança

seguÍança de máquines - Temperaturas para superíÍcies acessÍveis - Dados ertonômicos
Segurança de máquinas - Dispositivos de comandos bimanuais - Aspectos funcionais e princípios
para projetos

segurança de máqurnas - pârtes de sistemas dê comando rerecionadas à segurança - crassaíicaçãopor categorias de segurança

Segurança de máquinas - proteções - Requisitos gerais para o projeto e construção de proteções
fixas e móveis

segurança de máquinas - Dispositrvos de rntertravamento essociados a proteções - princípios paraprojeto e seleçâo

Segurança de máquinas - Folgas mínimas para evitar esmagamento de partes do corpo humano

Transmissão pneumática de potência - Regras gerals e rêquisitos de segurança para sistemas eseus componentês

lluminação de ambientes de trabalho - parte 1: lnteriôr

Robôs_e dispositivos robó cos - Requisitos dê segurança para robôs lndustriais
Parte 1: Robôs, parte 2: Sistemas robotizados e integraCo
Robôs e dispositivos robóticos - Requisitos de segurança para robôs industriais
Parte 2: Sistemas robotizados e integração

Segurança de máquinas - pÍincíplos gerias de proieto - Apreciação e redução de rlscos

Segurança de máquinas - partes de sistemas de comando relacionadas à segurança _ parte 1:Princípios gerais de projeto

Segurança dê máquinâs - partês de sistemâs de comando relaclonadas à segurança _ parte 2:Validação

Segurança de máquinas - Função de parada de emergência _ princípios para projeto

Segurança de máquinas - posicionamento dos eguipamentos de proteção com referência àaproximação de partes do corpo humano
Segurança de Máquinas - Distâncias de segurança paÍa impedir o ac€sso a zonas de perigo pelosmembros superior€s e inferiores

Segurança de máquinas - prevenção de partlda inesperade

Segurança de máquinas - Equipamentos elétricos de máquinas - parte 1: Requisitos gerais

Parts 1 e 2 - Saíety of Machinery - Elêctro_sensitive protective Equipmênt

írY"
Centro de Enqenhado &kgútonço LTDA

Eng- Sondrc Rob.Íto Alves - pR -t172gO/D - SC 12O_1g44
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NBR 5410:2004

NBR 7195:2018

NBR 13536:2016

NBR 13930:2008
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ENcur{Her-vEs Centro dê Engenharla & Segurança ITDA
Estrada graulina Pigatto, 2320, CEP 84607-303

Bom Jesus, União da Vitóriã - PR

(42J. 99928-8177, sandro@engenhalves.com.br

Cenio d. Enqênhodo & Sequronço LTDÀ
Éng. Sondrc Robrto Alvcs pR 11729O/D - SC 120.194-l
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EN ISO 16092-

2t2O2O

EN ISO

12100:2010

EN 12622:2009

EN ISO

13855:2010

EN I5O

13857:2019

EN 60204-12018

tEc 61310-
l:2OO7

lEc 61508-
1r2010

rEc/rs
62O46:2O18

IEC 62061:2015

ISO 4413:2010

tso 13732-
1:2006

ISO 13850:2015

ISO 13851;2019

ISO 13854:2017

ISO 13E57:2019

ISO 14119:2013

ISO 14120:2015

ISO 14152:2001

tso/rs
15066r2016

Mechanical Presses-Safety

Safety of machlnery - Generãl principles for design - Risk assessment and risk Íeduction

Safety of machine tools - Hydraulic press brakes

ls
ôt

\3r,.,.',. .":
Safety oí machlnery - Posltionlng of safeguards wlth respect to the approach speeds of parts of
thê human body

Safety of Machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reachêd by upper and lower
limbs

Safety of machinêry - Electrlcal equlpment oí mechines . part 1: General requtrements

safety of machinery - lndication, marking and actuation - part 1: Requirements for visual, auditory
and tactile 5ignals

Fundional safety of erectricar/erectronic/programmabre erectronic safety-rerated systems - part 1:
Gêneral requirements

Safety of machinery - Applicâtion of protective equipment to detect the presence of persons

Safety of mâchinery - Functionel safety of electrlcal, êlectronic and programmable elêctronic
control systems

Hydraulic fluid power - Generar rures and safety requirements for system5 and their components
Ergonomlcs of the thermal environmênt - Methods for the assessment ôf human responses to
contact with surfacês - part 1- Hot surfaces
Safety of machinery - Emergency stop - principles for design
Safety of machinery - Two-hand control devicês - Functional aspects and desi8n principles
Safety of machinery - Minimum gaps to avoid crushjng of parts oÍ the human body
safety of machinery - safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and rower
limbs

Safety oÍ machinery - lnterlocking devices associated with guards _ principles for design and
selectaon

safêty of machinery - Guards - General requirements for the desitn and construcflon offlxed and
movable guards

Safety of machinery - two-hand control devices - Functional aspects and design principles

Robots and robotic devices - Collaborative robots

s
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Eucrng.q,rvrs Centro de Engenharia & SêguÍança LTDA
Estrada Braulina Pigetto,2320, CEP 84607-303

Bom lesus, União da Vitória -

l42l 99928-8L77, sandro@engenhalves.

3. DIAGNÓSTICO
Ao longo da revisão dos Sistemas de Segurança do referido equipamento foram observad

particularidades, característicâs e funcionalidades do sistema conforme descritos abaixo:
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Eng. Sondrc Robefto Alees - PR.11729O/D - SC 12O.r94-4
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NGENHAL1TS
Centro de Engenharia & Segurança LTDA

Estrada Braulina Pigatto,2320, CEP 84607-303
Bom.Jesus, União da Vitória - PR

142) 99928-8!77, sandro@engenhalves.com.br

3.,I. DISPOSITIVOS ELÉTRICOS, DE PARTIOA, ACIONAMENTO E PARADA. (N

os dispositivos de acionamento e parada estão localizados em áreas seguras, numa mesa de
controle, na lateral da máquina que permite a visualização da atividade. Assim como possibilitam
serem acionados, em caso de emergência, por outras pessoas que não o operador. Os
acionamentos são por meio de botoeiras, permitem acionamento vo u ntá rio e não acidenta I

Estes dispositivos são de difícil burla. os comandos de acionamento não permitem o
funcionamento automático dos componentes da máquina ao ser apenas energizada.

Parecer: Consideramos que a atualsitua ção esta em conformidade com o objetivo da N R-12.-.r
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Figura 1:
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Figura 2:
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Figura 3:
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NGENHALYES
Centro de Engenharia & Segurança LTDA

Estrada Braulina Pigatto, 2320, CEP 84607-303
ria - PRBom lesus, União da Vitó

142) 99928-8777, sandro@engenhalves.

Parecer: consideramos que a atuarsituação esta em conformidade com o objetivo da NR-12.

3.2. STSTEMAS DE SEGURANÇA (NR 12.5)
Proteção Fixa: A Máquina possui ponto com sistema de proteção física fixas, metálrcas cegas
estrutu ras com aramado metálico.

ou

As proteções existentes estão confeccionadas em materiais resistentes. As proteçôes tem fixação-'
firme e estável, não criam pontos de esmagamento ou agarramento. Não possuem extremidades
expostas cortantes, resistem bem às condições do local onde estão instaladas, não acarretam
riscos adicionais. Todas se destacam pela cor amarela.

Parecer: Consideramos que a atual situaç ão esta em conformidade com o objetivo da NR-12.

o
aFLS

,r"rt/

3.3. ARRANJO FÍS|CO E TNSTALAçÕES (NR 12.2)
observamos que há derimitação, perimetrar entre a máquina e a área de circuração que
possibilitam a movimentação, dos operadores por ocasião das atividades. o conjunto da máquina
se apresenta estável sem possibilidade de deslocamentos por qualquer motivo acidental. os pisos
se encontram com características que sugerem serem resistentes às cargas a que estão
destinadas e tem solução de continuidade. o armazenamento dos Begs a serem trabalhados fica
próximo à máquina e permitem o deslocamento com espaço adequado em torno dela.
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Cenüo de Engenhoio & Segu@nço LÍDA
Eng. Sondrc Rôberto Atves- pR -11729O/D - SC 120.1 -4
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Figura 5

Figura 7:

Figura 6
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Centro de Engenharia & Segurança LTDA
Estrada Braulina Pigatto,2320, CEP 84607-303

Bom Jesus, União da Vitória - PR

l42J 99928-8777, sandro@engenhalves.com.br
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ENGENHALITS
Centro de En8enharia & Segurança ITDA

Estrada Braulina Pigatto, 2320, CEP 84607-303
Bom Jesus, Uniâo da Vitória - P

l42l 99928-8777, sandro@engenhalves.co UN,,iO
or

3.4. STNALIZAçÃO (NR 12.12) FLS o

A máquina possui sinalização de segurança para advertir trabalhadores e terceiros sobre os ri os
a que estão expostos, necessárias para diminuir a possibilidade de acidentes. A sinalização
existente fica destacada próximo da máquina, assim como está localizada em lugar visível escrita
em Português do Brasil.

Figura 8
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Centrc de Engenhorio & Segurcnço LÍDA
Eng. Sondrc Robetto Alves - pR -11729O/D - SC 120.1 4
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Centro dê EngenhaÍia & SeEurança LTDA
Estrada Braulinâ Pigatto,2320, CEP 84607-303

Bom Jesus, União da

l42l 99928-8777, sandro@engenha

E SEGURANçA

vitó
lves

Ç,
4. TREINAMENTOS NOS SISTEMAS D

A seguir, são identificadâs as pessoas que participaram dos treinamentos de Operação
Manutenção dos Sistêmas de Segurança no referido equipamento:

Luiz Carlos RodÍigues RG operação

Cent o de Enqenhodo & Segurcnçd LmA
Eng. Sandrc Robe,to Alves - PR -117290/0 - SC i20.1944

0

q

+jÉ' fr

Nome AssinaturaTipo Documento T.einamento

012022-1-ú7-M2
aRr 1720225M9571
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ENGEN'HAtvEs
Centro de Entenharla & SêguÍânça LÍDA

Estrada Braulina Pigatto,2320, CEP 84607-303
8om Jesus, União da Vitória - PR

(42) 99928-8177, sandro@engenhalves.com.br

oÉ

5. CONCLUSÃO E ENTREGA

5.1. CONCLUSÃO

Declaramos ter vistoriado o referido equipamento e responsabilizamo-nos, sob as penas da lei, que as

inÍormações constantes neste Laudo Técnico estão em conformidade com a legislação e Normas Técnicas
em vigor, a menos quando mencionado em contrário.

Mudanças nas normas após a data de avaliação não inviabilizam a validade destê Laudo Técnico. Em

caso de mudança substancial das normas e procedimentos vigentes, um novo Laudo Técnico deve ser
realizado.

Todo esforço técnico e o estado da técnica foram considerados para avaliar e emitir nosso parecer
quanto às condições gerais do equipamento submetido a este Laudo Técnico.

Por fim, o referido equipamento encontra-se de acordo com as exigências da NR-12 e as diretrizes de
projêtos de Sistemas de Segurança da NBR 14153:2022 e, portanto, adequado para produzir com riscos
residuais aos operadores e terceiros.

5.2. ENTREGA

Declaro através deste documento, ter recebido o Laudo Técnico de Adequação de Segurança
012022-1-001-002 de Centro de Engenharia & Segurança LTDA.

luLr/2022

SANDRO a'!in.do de formà

ROBERTO dieital por s^NoRo

ALVES:803e â:l:|T,'.Tii1T'
6364934 ró,20:re {3,m,

Sandro Roberto Alves
CREA PR -117290/0 - 5C 120.194-

4
Engenheiro de Segurança do

Trabalho

?"Ê{ [
kntÍo dc Engenho.io & Segumnço LÍDA

Enq. tundrc Robefto Àlvcs . PR -11729O/D - SC 120.1941
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Considerando que o equipamento êstá em operação, deve se ter em conta que características gerais
do equipamênto podem mudar em função de mau uso, burla, manutenção inadequada ou mudanças no
ambiente. Por isto, este LaudoTécnicoe, portanto, a responsabilidade legal deseu signatário vale
enquanto perdurarem as condições encontradas ao longo do período de análise e avaliação.

ÃssoõrAõÃõ5õs REEiõLADoREs

E COLETORES DE RECICLAVEIS DO

VAIE DO IGUACU

cNPJ 03.402.982/0001-36

N
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lêi no 6,496, de 7 de dêzembro dê 1977 CREA.PR

Conselho Regional de Engenlraria e Agronomia do ptraná

Página 1/1

ART de Obra ou Seruiço
172022504967L-- _

n11'áeurrr\

r!* nus "Ç
l. Reeponsável Td.nico

SANDRO ROBERTO ALVES
Titulo pÍoÍissional

ENGENHEIRO OE SEGURANCA DO TRABATHO
RNP:í709555Í

CaneiÍa: PR-1í

2. Dador do Contrãto

ContÍato: (Sem número)

valor R$ 1.200.00

assoclacao oos ÂÊctcLADORÉS E COLíORÊs DE iECtCtAVEtS OOVnrt oo tculcu -
CNPJ: 03.402.982/OOO1-36

valor da Â8T: R$ 88,79 Registradâ em : 20109/2022

contratanre: ASSOCIÂCAO DOS RECTCLADORES E COLETORES DE RECTCLAVETS
DO VALE DO IGUACU

EST ANDRE BALARDINI, 186

CRISTO REI - UNIAO DA VITORIÁ,/PR 84605-424

Celebradoem: 15/09/2022

Tipo de contlatante: pessoa Juridica (Ojreito privado) brasileira

3. Dados de Obra/S€rviço

EST ANDRE BALARDINI, 186
CRISTO REI . UNIAO DA VITORIIJPR 84605424

oate do lníciot 15109t2022 previ6ão de tórmino: 2otogt2022
Finalidadei Ouko

Proprietário ASSOCIACAO DOS RECTCLADORES E COLETORES DE RECTCLAVEIS
DO VALE DO IGUACU

4. Atividadê Íécni.â
Elaboração

lLaudo) de fiáquinas e equipafientos (NR12) _ segurança do trabatho
após a aonclusão dâ5 atividad€s técricâs o pÍofi§aional devêÍá píocêderâ bãixe destâ ART

7. Assinaturês

Quentidade

2,40

Unidâde

UNID

-A ARÍ é vólidà soDênte qurndo quitãdã, ronfomê infom.çôê, no
rcd.É d!§!ê íomuláÍio ou .onfêén.i. no ste www.crêã-pr.oc.br.
-Â aut€nti.idadê dê§tê documêíto podê s€l verif.âd. no site
ww.crea-pr.ory.br ou rwrv..onfeã.oÍg.br
-Â tu.rdã dâ vi. arsin.dâ d. ARr5€á dê rcrponsâbitidadê dô profissiotrãt

ê do contrit!.rê com o objêtivo dE documeílâ r o vtncuto coírrâtu.t.

Acesso nosso íite \rww.crea-pr.org.br

Cent.âl de atêndimento: OSOO 04 t 0067
CREA.PR

cNPJ: 03.402.982/000í-36

cNPJ 03.402.982/000í-36

Vâlor Pôgo: RS 88,78 Nosso númerot 241010172022504967 1

u

@

A autentic dadedesta a^rpode,ervê,iricada em *_,í;il::fff: g;!r/yl::i;;!:*
wwwc'€a'p'ío'.ebr 

IC§Es*r

Documento assinado etetíonicâmerte poTSANDRO ROBERTO ALVES, registro
Crea-PR PR 117290/D, na área restritâ do profissionalcom uso de login;senha,
nâ data 20109/2022 e horâ O9hS9.
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AN o
MODELO DE DECLARAÇÃO Oe neSpONSABtLtDADE TECNTCA

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Uniâo da
VitóriaiPR

REF.: Edital de Chamamento n.o 00612022

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, Yanuza Aparecida de Macedo, portadora da Carteira de
ldentidade sob o número 9.604.489-5 SSP/PR, e devidamente cadastrado no
CPF sob o número 050.564.409-65, residente e domiciliada na Rua Das
Primaveras, no'156, bairro Jardim Roseira em União da Vitória - pR, CEp
84.605-466, na qualidade de Responsável Legal da Associação dos
Recicladores e Coletores de Recicláveis do Vale do lguaçu - ARCREVI, vem
pela presente INDICAR a Vossas Senhorias os profissional o qual será o
responsável técnico pelos serviços do objeto a ser contratado, de acordo com as
Resoluções no 218 e no 317 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia, bem como o §i0 do artigo 30 da Lei Federal no g.666/i993, caso
venhamos a ser contratados.

- RESPONSAVEL TÉCNlCO

Nome: RODRTGO SERAF|Nt FERRAZ DA STLVA

Endereço: Rua Professor Cleto, no Sg2, baino São Bemardo, União da
Vitória - PR, CEP 84.600-í40.

Profi ssão: Engenheiro Ambiental

CREA: 13714'tlD

RG: 10.44ô.376-2

CPF: 083.09i.799-36

DECLARAMOS também, que esta organização está ciente e se compromete a
apresentar ao Gestor do contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, a

u

+Jt"

ARGRE\íI

CNPJ 03.402.982.0001-36 email: recicladosarcrevi@qmail.com
Endereço: Estrada André Batardini, no 1g6, Baino Cristo R"i =_-
União da Vitóia - PR CEp: 84.605-424 Telefone 42 g 9834_647A
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ARCREVI
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contar da data de recebimento da Ordem de Serviço da Contratante, a ART
(Anotação de Responsabilidade Técnica) relativa à execução dos serviços do
objeto contratado, bem como a ART de cargo e função do profissional indicado
que atuará como Responsável Técnico do objeto contratado, acompanhada de
informações relativas ao número de inscrição junto ao CREfuPR, comprovante
de vínculo empregatício, número da Cédula de ldentidade (RG) e número do
CPF/MF, bem como deverá ser apresentado prova de registro e quitação da(s)
ART(s) junto ao CREA.

União da Vitória - PR, 14 de novembro de2022.

(Assi tura do Representante Legal da Empresa)

.ãO .ly
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03.402.982/0001-36
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ARCREVI

Rua Bêína.Crnà Saldanha Mun,z, i50
I fte 8t - 5áo 8âsiho Màqno
- CEP 8a@o-00o . Un'ôo dd Vrro,ra PRL. . J

.cdÊev I
CNPJ 03.402.982.0001-36 email: recicladosarcrevi(õqmail.com
Endereço: Estrada Andre Balardini, no 1g6, Baino CnSto Rei
União da Vitóia - PR CEP: 84.605-424 Tetefone 42 g 9834-6478
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ARCREUI

MODELO DE DECLARAÇÃO DO RESpONSAVEL TÉCNtCO AUTORTZANDO

SUA INCLUSÃO NA EQUIPE

ANEXO VI

Associoçõo dos Reciclodores e Coletores
de Recicl6veis do Vole do lguoçu

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR

REF. Edital de Chamamento Público no 00612022

OBJETO: Contratação de organização(ões) cooperativas e/ou associações de
catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis para a execução de serviços públicos
de PROCESSAMENTO e COMERCTALTZAçÃO 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.

Á Comissão e Equipe de Apoio

Prezados Senhores,

Eu RODRIGO SERAFINI FERRAZ DA SILVA, engenheiro ambiental, residente e domiciliado na cidade de
União da Vitoria-PR, a rua Professor cleto, ne 582, bairro são Bernardo, cEp g4.600-140, portador do
cPF sob o número 083.091.799-36 e do RG sob o número t0.M6.376-2, registrado no CREA sob o
número 137!4UD, abaixo assinado, AUToRlzo minha inclusão como Responsável récnico pela
execução dos serviços inerentes ao objeto constante no edital de Dispensa de Licitação em epÍgrafe.

União da Vitoria -P ,L4d rnóro de 2022.
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4;lssinatura do profis nal legalmente habilitado

(Assinatura do Representante Legal da Empresa)
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cNPJ 03. 402.982.0001 -36
Endereço: Estrada André B

email: recic arcre
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