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SEXTAALTERACÃ OE STATUTARIA
CNP J : 03.40 I82t0001-36

CAPiTULO I

DA coNsITUtÇÂo, seor e roRo
Art'10 - A Associaçâo Dos RocicradoÍes e coletoÍes dê Recicrávêís do vare dolgueÇu tambénr designâda pera srgra. lncnÉúi rr"oiã-.i ,, ou maro de i999 e,., U,r,irr:dâ vrtoÍra' Esrado do paranà. com §eu pÍimeiÍo Estatuto Regrstrado sob n, 123g do rrvro Â :ldarad, de 08 de rurho de '1999, 

.e 
úrtimá ÀirãáiJ" ã.rlir,aia reg.strada sob ir 1239 rrvro Â.c70 dalado de 30 de iutho rle 2021, de p";;;ril;ã;;d;o povada na íorma (,o àrrr(lo "1r ido coorgo civrr. e sem frns rucralivos poiiri"o" p"rt,ããi,ãr 

-ni' 
r"r,gioro, sern drslinçáo ce iô. e'aÇa. sem-Íemuneraçáo de qualquer cargo ou tunçao. 

-- '-_
raragleÍo Único. A peísonalidade luriàica oa Assocraçâo e cjrstrpla cl.r rje seirs(:rií'lores e associados. ouê náo aao aolioaiúul nirn-irà".,o,rriu*enle respoos:)vers Íletas(, j,írqacoes contraidâs pelas mesmas.

- Arr'20 - A AssocraÉo^terá sua sede e íoro na comarca de unráo da vrrória Est:rt,0 a<.rparüna srtuada a Rua Andre Balaídtni. n, tao, náãrnãtriio nei Cep 84 60s_d2,1

. -^,. f 
tt.3" 

.-. A Assoclação..toiá .êuâ área de atuação er) rodo o terrrrorro ,.âc,q,...r,Íespertadas as liceranÇar rá. ix,sreótes..com ú" d" ãurã[ãã,no"ru,r,r.]ado e Íeeer sê .i í,prà: es'sraçáo N-ació^at. peiti pÍâente e"Ur"ú 
" 

nãõÃãr,;';;]ã;.,,ParágraÍo tàilo:. e n"sá"ãçaã ràrâ r:ilffill"" arrva e câssrvarr:enre. r)oí -u.r
'irretírrra 

e/ou péssoa coii"i pgdereslaá tanto, * 
"rr.ãirJcia extralur,icrôr e admrnrsrrâr,va.i.

cApiTULo r

{)0s oBJEMS

. Art.ao - A Assocraçâ-1-dos Recrcladores e ColetoÍes de Recrcláve,s do V.]re ijo:,ff],;,lX"rffil[;:,"'*X,i'0"".t"";;ã;;;:",;;;';;'.",, assoc,ados cor ,,1e,o cÊ
r,.reosos ,e",p",açao J "ã;ü",,'#UTfi"lT:iliJf: ffi:?,: "J,,",,i.H,;Í:,;*_11:,d:a( ar,ista de res;duos do Dãoe[e ;"p"i;":;;;"ãã;;il1" de res,duos e sr( àrâs 1ao _l'ntâr,cos excero páper 

" 
pop"iâo 

" "o.ur;;;;;J"U::"=l;r". e sucâras crer3!.( ()\
Árt So.A AssocÍaçáo 1erá poÍ obtetrvos tambem ,:., i.r,L cescr)vorvehdo ;;;gJrnres atúidades: o desenvorvrr-er rro ce I tyut+\

:,1,^D,^"^^1","rd" "o, ].-rn ur".""s exctusivos da ARCREVT poderào ser ".,"Pnucteos em numeío rndetêími""oo n* ,rn,Jii,ã"?,àirno. dâ reErãor)., pâra rearrzaÇao oe seus obJetrvos 
" 

anôÁlüi" " -'",
c) Fará a coleta e encaminÀará para o-b"-nut,a,on,antu oos.rater<irs r((.c,rve\ ,.:i:ll,?ü;" dará correta desr,naçáo o";; ;.-,;.,;;;;;l;o* do !,rocessu de to,er,: -

""'o"o"roà?1tflil1i""T:i:f: 
educativas e de conscienrizaÇão a!Éírando as aulor,dâíJes

.j:l,l,,o,i ., :!.rãiãi;; 
""""d;J,o"j:",u]ffi[#:::#,.,:l[*"óe,co 

a,,u,entai-dã ã,],0,,"
{'P -§r' cfl3i reseívas ecolóqrc". a" """^i..-,i-t:::11:-": 

íecursos Í.alurars..da ,nrpoÍlán(.r.r

:x:n:Í:'l;;i"lr":ã:,l*â::§::,#.1ff i::5:'&?"hi::x:ru-;.:tíí:trí
o,o.*,u"rãJ 

t"i"Hlf#X,f'f,as oe coopeãõãlã"i rur*r. e/ou enridades que i.rari) í-rr.rrl',r, cos cen,;Í;coJ;;;;,,0;;;:'.Ji:r.í:::?lljJ:l*j;[il""jtr;;-;;;;;;,';;;ü;;:
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Í) Estimularà as comunidades da regrào ou ouiras locahdâdes q,re
aporo para a pÍática da reciclag€m, conlÍibuiôdo na adaptação dos pÍoielos de acordo
Íealrdade local;

gi Congregará p€ssoas íísicas e juridicas sem restriçoes legats que âsP,rerll .rir
Senl estar e sobÍevivênciê dã humanidade, a preseÍvaçào do an'rbiente nalural e conb.tl{-- lr

lodas as íormas de deprêdâçáo que aÍetam o equilibrio ecológicô.
h) ElaboÍar proietos, desenvofuêÍ programas e aÇÕes anltlreartâts Íetvrndrcãr e

3Íomover atÍvidades junto aos órgãos competêntes para o cíêscimênto económrco susteÍrtável.
i) apoiaÍ as inrciativâs públicas ou privadas. que vlsem a melhorra oa qira|íláce ,re

vida do cidadâo e ou o mêio em que vrve,

l) PrêstaÍ serviÇos de coletâ ê tíânspo/te, seleçáo. tnagenr. e,lÍardâÍncnkr íri

expedição dos mâteriars recicláveis, reâpíovêitáveis ôu reutilizávers contidos rlos residuús
sólidos uÍbanos do municipio, comercializar os materiais oriundos do seu prôcesso operac,oÍlãl

h) Fomentar. apoiar e promover açoes ou campanhas que objeltvenr .l
reíiupeÍaçáo. pÍoteção do meio âmbienle, bem como a educaçáo ambiental. a rnclusao d gr:4,{:
a defesa do consumidor.

k) Rêalizaí parcerias, Íirmar convênios côm empÍesas da adÍ)rnistrüÇào puírrcia
3u provada, pÍomoveÍ e participaÍ de seminários. encontros e conferênciírs. ou qualquer
àtrvrdade voltada para o meio ambientê ou paÍe a defesâ do consrJÍnidor

l) Promover a deÍesa do meio ambiente em todos os nivers e Inoressar [(]rr
aÇoes ludrciars sempÍe que necessáÍio, na deíesa dos InleÍesses e oblelvos da asso0ação. t:
defender-se nas contráÍlâs

m) CÍiar a polilica de consumo e promover a deíesa e ôs rr]teress€s (j{)

consumrdor
Art. 6o - Para a exêcução de seus obietivos. a Associaçào realrzara convêr:ios e

paícenas com pessoas físicas ou Juridicas. enlidâdes públicas ou privadas nJcronars rl.,
estrangeiras que vrsem píomover a obtenção de meios e recursos para a consecução de seus
obletivos

CAPiTULO III

BOS MEMBROS DA ASSOCIAÇÂO

AÍ..7o,: O Qua*o Socaãl será Íormado por pessoas físicas e 1lrdrcas $enl
restriçôes legais. de acordo as cetegoriâs e condiÇôes estabelecrdas neste estatuto e no
regrnrenlo inleíno da ARCREVI.

CAPiTULO IV

I " Nenhum membro lnlegrente da diÍêção adminrstrativa. corrselhetros :-rssôc 3dos
beflfertores. recctrerá remuoeraÇão ou c uais luei outras vânlagens pelo exeícicro rle cilÍ0ü tLr
1,; nç ão

2" a adnxssão como àSS'ciôiáôO iica sule*a a aprovação pelôs membros dri diretrj.i:r
devendo atingiÍ quôÍum miniíiio da inaioí a dos votos da Diretoira

Art, 8".- São Admitidãs as seg lntes categonas rle assocrarjos
| - Fundadores: são considerados assooados fundadores os qL,e trverent assl;irco

., Ará de Constitu!çao da Asiociação.
ll -.Efetivos: todos os que a ?ssociaçâo agÍegar. poÍ terem rnteresses rr{,nverqerle\

com os obletivos da associaçàO.
lll - HonoÍários: lodo aguele que em razáo do caÍgo ou íunçao. oreÍerencralment{.1

ce notórro laber l? área'ambiental, se1:, convidado e aprovadi pela maioÍia dos n)enlbÍos ca

:::g:1,"r?. 
aisociaáos Àonorários esrão is€nro;' ,o 

-p"grn,"nto 
<ias co.trrnurcocs 

4f
lV - Benemeritos: sâo associados beneméritos aquetes que prestareÍt servrÇo ce

relevância à ARCREVI reconhêcidos pela Assembleia GeÍal que confere o rituk)

@
OOS DIREITOS E DEVERES OOS ASSOCIADOS u"

(-Art. 90 * Sao dire,tôs dos a isocrados -rr&
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I

reciclávers,
associados

. A panicipaçàÕ nâs sobras e/ou no ratejo dos vaiores das vsdescontâdas as despesas. ou sela. saldo tíquido. drvidido
n d,:l

lll - exeÍceí o diretto de votar e ser votadce associados, estando em coníormidade com o
Associação:

o,desde cue ern diâ cont s
Estâtuto e o Reqrnrento lnlerno

3::"j"0'0. 
por êscÍ(o de dêsligâmenlo da Assocaação náo seíâ consrcjerã(,o lusla

:..3,#jlT*" inreÍno também poderá dispor de casos de exctusâo .:o,<

ll- Paílicipar das Assembleias Gerais

CAP iTULOV

lV - Fazer uso de todos os serviços pÍestados pela Assocraçaor paflrcrpdr rle -((..,.alivrdêdes. frequentar suas dependências, ,'rq',rurá,, inrã-"io"s sobre qrârsquer assunlosV - Solrcrtar esclaÍe-crmenlos aos drrigentei'luando os âtos e .esorucóer ,.r.,D,retorra thes pareça desviar das otsposiçôes esrai;ã;;;"" "'

Art. 10. _ Sáo dêveíês dos assocíedos:
| - Presligiar e A_s: giaçlo. jeseerhndo as drsposiçoes estalutánas e regrnreí.riarscooperando, para seu engrandecimento financiameÀt". ,áiãiàr * .o.,.r,
l, - Acatar as determinaçôês da Diretoria da Àu.o","çoolll - Paoar reoularmenie a contribuiçáo ãs"o",àt,u" rnstrtuida pela Asser.lrble;.rGeral sob oena de su-spen$o e desligamento;

,nr. orr*rnlU*,i.aColaborar 
nas atividades da Associação. apresentaÍ ptanos e sugeslóes qde

V - Partlcipar das Assembleias sempre gue convocado.
Vl - Aceitar e desempenhar com aiinioáãe e ,eil ,nt"r".r" pessoat ou poi,l(;o r,carço para o qual íoi eleito.
Vll - ObservaÍ os preceitos da éttcê moral e proírssronal.

Geral 
Vill - CumpÍrr e fszeÍ cumprir o presente Estatuto e as decrsóes rja Asse!)b;e ij
lX - Exercer o cargo paÍa qual íoi elerto ou nomeado salvo ntorrvo de Íorça nrarlr)l(:naÍhêrúe iustiíicàvel;

, 
x i Conrparqpr asÀssenrbleias Gerars regularmenre:

^r 
'- Â,pqqvd:ar assemblêias dos órgãos dehberatrvos por "rrot,vo de ,err:v-r-:Íi'nteresse.da.?ssoci3,p.__o-1dCu*"pcrados. desde f,ue r"qr"ã" @r t.s dos assogrco\,ar - çomuntcaÍ com antecedêncta mínima de selenta e rluas hor.js JS ituse,1c,-t(que rnterfiram no andámbnto dod trabàh;s;X - .Comunicâr a diretoria o seu araslamento:

PARÁGRAFO úrrco: o" ;;il;;'"(le;i,gaÊse_ão da enrrcjâde alraves cecomunrcaçâo por escrito a dirêtoria. com anteáãnciã"je"ão jrnnrat c,râs. no Ínirljnio (k)sdeqúe quitadas suas obngaçoes e oeoiros luntàsãÉ-nij6l;":" "" '

Aí. 11o - Pela tnobservânc€ de qualquêí dos deveres e obngaçoes co.rsrqnaL,ir.íresle Eslatuto poderao ser aplrcadâs. 
"." ;.:;;;;r;;;;"^"" da Assenrhieia Ger.ar ;r,i)(:,\al dades pÍevistas no Regimento lnlerno:

An f 20 , Só sá' admitiÍá a exclusào do associado quando houyef justâ calrs.r

AÍt.:13" - Considerar+.e.1usla causa para exclusáo do assocrâL,o.t- Por oetermnacqo d-a maroria 
";;rii;-o;;senles en Assct.brera Gera,Í:soec'aÍmente convocaoa pára âbte n, 

.pol. 
,otir* grJrãJ"OãulO"r"",e tunciánr€,nt<idos. l& .-;Peto descumorirp6nqe de quatquer d;.;;;;É;;" bslatulo eiou rto Req,n,en.r.Inlerno. poÍ prarrcâ Lle ato conirárro aos oopr,ro. o" Ã"Iã.",#:,""'

{t _,A íarra dacorimuiçáã ãsiüàü;:ü;àfl"zes consecurrvas. 1" En quâlqueÍ .r":_::rà inslâurado prJ"áà,rr"ril que assegLrre () .irrÍriir, .i,.ampla defesa d() assoctado.
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uNlÁO

FLSSeção I

Da 0rganização Adminislrâtiva

Art. 14o - Paía o funciooâmento de suas atrvidades e paÍa atingiÍ seus obletrvos ê
/'RCREVI tem a segurnte organização.

I ' Assembleiâ Gerat.
1l - Drretoria:
lll - Conselho Fiscal:

Seção ll
Da Assembleia Geral

Art. í5o - A Assembleia Geral, órgâo supremo da ARCREVI é constrtuida petà
lotalrdade de seus associados que estâo em pleno gozo de seus direitos e deveres:

Art. í60 - A Assemblêia Geral se reunirá oÍdrnariamente duas vezes oor àno e
exlrâordinaflamente sempre que se írzer necessárío:

PARAGRAFO ÚNrcO: para decidir e encaminhar açÕes de rotina serão fertas reurrróes
sern.:lnars em coníormidade com o previsto no Rêgimenlo Inlerno da ARCREVI

Art. 17o - Competê a Assembleia Gerat:
I - Aprovar as alteraçôes do estatuto da ARCREVI:
ll - Eleger o Conselho Fiscal:
lll - DelrberaÍ sobre propostas e Íecursos do Conselho Fiscal e (,a Drrelo..ra

rr,,,tilvendo ôs inleressâdos da ARCREVI;
lV - DecidiÍ sobre os -casos omissos neste estatuto ou no Regrrnento ouvri do

t)ipvrârnenle. O.COnselhO §uperior: , .

v - AÕÍovar o BegimeÍíÍ{o.da ARCREVT e/ou suas alteraÇoes
'.'l - AprectAr o Rélatór'o anuat da'Dtn;toÍia. sua prestaÇão de con:as de natê^Ço .in,,r.

..rítrí,-.,13.ds-5g sobr€ o.paÍeceí do.Conselho Fiscal.
Vlr - Para delib€ral as quêstô€s descrilas neste arlrgo. a convocclÇao (lor o,l<]oscllo€ralivos Íar-se-á na formá oo àsiatuü. 6rãt,o, " 

r/s f ", iurnto) dos assocrados o drrerkl.:e i,ronlô\i é-laS.

Sessão lll
Da Diretoria ê AdministÍãÇáo

e o íuncronamento da Drretona serào prevtstos

. Art. 18o -.A di.retoriê ê o gr.ggg exêcutivo da Admlnisrraçâo da ARCREV] Dor]do üíl'riii(: as decisoes da Assembreia-.1É;éiar nem i.,no ã" ,à,oas adornrsrralrvas do sr;a
i )ni2elêncra ft

Art. 190 - A diretôria e consliluidà por 04 (quatÍo) membros. etettos por 03 1trés1 3605;,;; íornra regrmenüal € em Assembleias.derais, ài.i. 
-á"nã,n,nroas: 

presidente Secr(:rarrô' ,.'1ir.1'g'7o u Admintstrador; #PPARAGRAFO útr CO: n convocaçáo
rl(.it, leí)lo tllerno dâ ARCREVT

Art. 20o Conrpete a Drretorra
i - Pcr seu presrder)te
a) Cumprir e fazer cumprrr os êstalutos e o Regtmento lnterno da ARCRÊV]h) Representar a Associâçáo en) qualqueÍ oponunrdarle{} Convôcar e presidrr as reunrôes da DiíetoÍia e do Conselho SuperrorAp,esentar atê o dia 3i de dezembro de cada aÍro osi13 ARCRÊVI. beÍn como a prestação de contas, baianco do ano socral. que colncidirá conl trrr-ra) c'vrl para exame e parecer cô Conselho Fiscal:

rnaí Ju,rto c0m o SecretáÍio, correspondência Ca AssoclaÇào.
Assjnar lunto com o IêsouríriÍô os chequen irv.os dê caixã bâtâocetL,s Ê

C)

eI Ass

-raiãnços do movimento contábil
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g, Exercer outras atribuiçoes gue lhe íorem destgnadas pela Assemblera Gê.aiPARÁGRÂFo úNtco: ó presrdente;; il.li;i,r" em seus rnrpec,nrenros perosúcretítrio
ll - PoÍ seu SecretáÍiol
a) Zela( e manteí a ordem da documêntaçào da âssociação. reíb) Manter Atuâtizado o rêgisao do patrimônio da anCdf úf :c) Assinar com o presidente as correspondências da ARCdEVI

c) Lavrar as atas de reuniÕes da dtretoÍia e da Asseotbleia Geral,
.,,^^ -_IIRÂCRAFO 

úNlcO: o sêcretáno será s;bstiuíd;'em seus rmpedinre5íJllrelíô rentos pelo

lll * Por seu Tesoureiro

a
b
c

ZeÍar e manteÍ a ordem a documenlação na ARCREVI referente a tesouraÍ,a
Manter atualizado o Íegistro de Íundoi da ARCREVI.

- 
As_sinaÍ com o Prêsidente os cheques, livros de calxa. bâlancetes e baiafrços

ARCREVI:30ntabels da
d. Manter atuãlizado â cobranÇa de anuidâdê ê conlribuçoes cievidas a ARCREVTPARAGRAFO útrtt.o: o Tesáureiro .uia ,rOrt,ruiáã em seus rmpedrn.renros p.rtúSecre,larro
lV * por seu Admintstrador:
ai Executar ÍuncÕes de gerenciamenlo opeÍacional concernenles aos obletrvoseslatulános da ARCREVT' desde o iecebim"nto 

"teã 
oãràacho dos diíerentes mâto^arscolelitcios:

b) Controlar as oDeÍações comerciais da ARCREVI no que se refere a colrpr;r e,,eo(Ja de matenais rectclávers e.mânter em ordem os regtstros destas inÍormaçoes:
.. ...^ :) . r.controtar ós palamdnros 

" 
r.eãoiÀãniã. àr]J,io. c" venda e/ou doaçôes d(lir atcr,ars !-ecicláveis; , " .r,. ,.4d) Goooemar..oe kjâàhos inlêrnos e dividir tarefas guando necessártoe) _ Manter,. ,untamenle com o Tesourerro, o ,"," períerto conrrore cro rrLrx<r'. "t,nLeiro ca ARCREVI e apresenlaÍ prontamente 

"atr" 
,nrorráç*, sempre q.e sci.c taa, p,r,r':, , j :(:r,er rlos assoctados

., 
^*aÀL?i,",nes 

das ÍunÇÕes diárias do admrnistradoÍ seÍâo previstas no Regimento tnlerr.c.r

caso de,mpedimentos ao exercicto de suãs Íunçôes. o Ad[ljnrstrador (jeveÍ.] se.:'rr.'slrtirido em Assemblera Gerat convocada 
"r;ú;r-;;;i"- ;"r;a este frnr cabenrlo â drrelorrar, di{rãr os candldatos.

:, ! .i,
I r,4,.,,r,.ú!ii,,l r,, i r

\Á§.
1i,j
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Capituto Vl
OAS ELEtÇÔES

,.

,.'".,"âT'i"o;*t:,Í:n;: *"" reilas a cada 03 {tÍês) anos DÍ)dendo coscorÍeí rodos ôi
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úNlÂO

. Ad: 25o - A cada elerção será oonstituida umâ Comissáo Elêitoral. cornpotirâ
lre\r meínbÍos. não canddatos a cargos êlelivos pâra cooÍdenaÍ os trabalhos retat

elerÇao dos membros da DiÍelona e a outros cargos gue houver.
PARÁGRAFO úXICO: n comrssáo íixíá prazos para rnscnçáo de châpirs de

.-tire po§§âm ser conhecidas e drvulgadas as me§mas antês da Assembleia Gerai de ElerÇ

ivos a

mcldó
:ao

Àrt. 260 - A posse dos eleiros ocorÍerá sempre na Assênlbleia Gerâl enl qrre se rear12âr
êi, Êlerçóes.

. Ârt. 27o - As eleiçÕes seíão rêalizadas poÍ voto secreto. salvo de|beraÇão drversà dir
Asseínbiera Geral. ocasião em que o DiretoÍ presidente passará a drreçáo dos Labarhos iro
Côordenador da Comissão Eleitoral designado paÍa drrigÍr pÍocesso elerto.at

Art- 28o - São ifiêlegiveis, além das pessoas rmpedidas por ler. as rnc.ursas enl
'i-tlr;iisquer dâs hrpôteses previstas neste estatulo e os condena{ios a pena que vede. ;rrnda que
:ÉÍrlpoÍaname.tê, o acesso a cargos públicos. por crimes ÍaliÍnentar. prevaricaçáo suborno
.orlctissàô. peculalo. os contra a economiâ popular e a fé pubhca ou a proprrerlade

Capitulo Vll
DO PATRITIONIO

Art. 29. - O patrimôn'o da ARCREVI será constrtuido por:
I - Todos os bens móveis e irnóvêis e direitos que vier a adquirrr:
ll - Das subvençoes. convênios, legados e donativos,ltl Dos resultados de suâs alivrdadês:
lV - Dos direitos autorars de obras e pesqursas que forem por ele frnanciaCas
V - Dos vâlores.em caixa e créditosl. r.* O Patrimônio daARCREVI s€rá admrnrstrado pela Drrelona. sempre vrsando

eietrvar os objetrvos da associaçâo: .., .' , i

. . ?"1" venóas párinroniais sô sàào lustiíicáveis para aqursrÇao ce outro Der.:ríl' rqtrirl ôu maior valoÍ. tesde que tal,opefaçâo venhâ de enconlro aos objetrvos da ARCREVI

Art 30o - A ARCREVI Oi'sporá'para sua manutenÇão da receúa provenrenie de

| - comêrcio de matê.ar recuperado conÍorme descrrto nos objerrvos deste esiãr.to
em seu arhgo 4o:
tl - ContÍtbuiçôes dos assooados.

- Doaçôes ou subvenÇoes rja UnÉo. dos Estados, dos Mur]tcrpros das Jesso;rs: ;rcas ou,luridrcas de direrto públiCo. pnrado, n""ionri, o, Liiãrg"n".,
lV - Do usô. licenciamento ou sub - licenciamento dai aru. .rr""a

,.,r,.,urru,,lr, 
- Das remuneraÔÕes. p.roveÍrientes o" pr""lrião-de servço a tercerros ou do

VI.-. Das canrpanhas. prómoçOes e eveÍ[os diversosvr - verbas decrrrentea de [iligios judicíais ou extra _ ludicrars;

Art. 31o Sera criado Lm FUNDO úNICO gerido pe,a Drretoria da Entríade con]
'ii:uêrtcta da Assembleia Gerar'.com recursos provenlentes da sua recerla e do conreÍcro()irLindo do pfocesso opêracionar, a.ue se Esí.i5-"-;;;ià; 

" manuteÊção da Enrrdade Di,.,rilteorentaçáo do seu patrimôÀio. 'rem 

"oro "pr,";ç.J;; i.ogrr*uu especiÍrcos que rrâo(' ,rterrhan, Íecursos previslos na pJográmaçâo anual. '
PARAGRAFO ú tCO: O íundo Uáicó sera adminlstrado por meio de conta cor.ertteo l, r apltcações frnanceiras

Capitulo VII
DA oIsSoLUÇAo DA ASs@IAÇÂo E LIQUIDAÇÃo oos BENS 

@

lrt; 32o - A Assocraçáú sera dissolvtda em Assernbtera Geral de L,, - r-rcâr.oor mats de 3 {três) anos sem convocaçào paÍa elercóes,r -.r\ácl no(iver rnteresse oa prorrogaÇáo clo,laÀoaio:

U'

+r*

il

,-'/l'

lrt .33o Drssolvrda a Assoc;açao. os berrs movers e i[róvels seraol, - Vendrdos para sâldar créditàs dos assoc,acios e drvidas su houverenrll,- Doados para oulras âssociâçoes com os mesmos ttrrs 
" "

flr - i<elornados aos doadoÍes:
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lV - Destinâdos â crilerío da assembleia geral,

Art. 34' - Valores restantes. ou obtidos com a venda de patrin']ôoro. e írr

êr rírli:r,'rtês. $erâo ulilizados para quitar dlvidas e as e demai§ despesas se houver

Art,35'- No caso de patrinlônio remanescente liqudo. deduzrdas as ÍràçÓes e colas
oos assocrados se exrstiÍem. será este destinado â entidade sem ítns econômtcos e cont
al,v dade ídênticâ ou sêmelhante:

PARÁGRAFO ÚNrcO: lndependente da dissoluçáo da assooaçáo podeíIi ós

assocraclos receber reslituigoes das contribuiçô9s que tiverem pÍeslado ao patírmÔr]ro ca
ár5sociâçáo. com valor atualizado somente no caso dê deshgânrento;

Capitulo lx

DISPOSIÇOES GERAIS

Art. 36ô - O presente eslatuto será complêmentado pelo Regimento Interno dâ
ARCREVI a seí êlaboredo pela Diretoriâ e associados em dra com suas obrigaçoes. em
'-rrn,ôes cspecificas para esse Írm.

Ad.37" - Nenhum membro da âdministraçào da ARCREVI Íesponde solidarta ou
subsrorariamênte, p€las obÍrgaÇões contraidas Íros teímos deste estatuto. desde que não se
exorbrte no exeÍcicio de suas funçôesl

PARAGBAFO Ú lGO: As ÍunçÕes adminislralives. da ARCREVI !]âo seÍào
ía:!--runeradAs:

Art. 38' - Poderào ser criada§ comissões por propÕstçào da Drretorra, para auxrlrâ-13 rra

;.lrrr rnrstraçáo da associação e para tratar de assuntos específicos.
PARÁGRAFO ÚN|CO: Os componentês das comrssôes exercerio ser,s (;rrrg()s 0ôr'

ii.a7o deternlrnado pela DiÍetona em exercicio. podendo seÍ substituidos a quâlquer tenri)(r

Art. 39'- A ARCREVI terá duraÉo rndeteÍminada, devendo seu patnmónro lro L:,Jso dt'
.,1Íi(.:1() reverter em beneficio de umA ou mais entidades com finaldades corrr)i-'nr:rc$ olr
'r .:rrlí{)prcas de confoÍmidade com o dêlibêÍado pela Assembleia Ge.al

Ârt.40" - O presente Estatuto poderá ser reíoÍmulado no todo ou en] parle. para
;ten.ler as deterrninaçÕes legais e quando lorem necessárias supÍessôes ou rnclusóes nô seu
, i rr rteUCjO

PARÁGRAFO ÚNICO: es alteraçÕes a gue se reÍêÍê o 'ôâprll do presente artigo
:erâo realrzadas em Assembleia Gera ExtÍaordtnária especialmenle convocada para este firn e
; ã teraÇáo total ou parcial do estaluto dependerá dâ apÍovação da maiona dos presenies I},

Art. 4ío - Os erros e casos omissô's'nesle êstatuto serao anairsados oe,â Drretorra o -z\l'l.io sub'retrdos à Assemblera GeÍal exlraoÍdtnára para ÍesoluÇáo e encámrnriarrr€:nto\ <U
Art. 42o - O prazo para criação do regimento rnleÍno ê de unr ano rla data Oeste

esiáit!to podendo ser prorrogado por rgual p€riodo:

Aí1. 43' - As ãtividades da ARCREVI seÍão regidas petos prjncipros d.1 teqa rdade
,,r Í)essoalrdade. moralidade publicidade. e@nornia e eliciênc€l

Unrá;o da V(ófla. PR. 14 de oututlra de 2021
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ASSOCTAÇÃO OOS RECICLADORES E COLETORES DE RECIcúvEls
oÉ uxt4o

VALE DO IGUAÇU

ARC I . CNPJ .402. 1-36

1A ATA DE ASSEMBLEIA GERAU2O22

o,

o
FFLS

c

, r.t I

No dia 15 do mês de julho de 2022, em As§embleia Geral a ARCREVI'

anle a carta de renúncia apre§entada pela presidente, representada por

seus 1 0 (dez) associados, reuniram-se para lratar dos seguintes

assuntos: I - Renúncia do cargo de Presidente: 2 - Alteração e/ou

substituição dos cargos do Conselho Administrativo e Fiscal; 3 -
Aprovação e posse da Diretoria Provisória; 4 - Outros assuntos de

interesse da Associação. Em comum acordo entre os presentes, a mesa

direlora da assembleia foi composta pelos demais membros da diretoria. sr.

Luiz Carlos Alves, se*etário; Sra. Vanuza Aparecida de Macedo: Sr Joáo

Maria da Rosa, administrador. O Sr. Luiz iniciou os trabalhos explicando .

que o motivo da reunião se dá pelo pedido de renúncia feito pela

Presidente Ana Paula Alvês, a qual, por motivos pessoais, renunciou

expressamenle ao cargo de presidente e solicitou seu desligamento

voluntário do quadro de associados da ARCREVI, diante disso surgiu a

necessidade de suprir os cargos do conselho administrativo e fiscal' a fim

de que não se comprometa a gestão financeira e administrativa da

associação. A seguir passou-se deliberar quanto ao As§unto 1 da pauta

do dia "Renúncia e desligamento da presidente": Todos os associados

reconheceram e aceitaram a renúncia apresentada pela Sra. Ana Paula

Alves e concordaram com sêu desligamento voluntário; Assunto 2 da

b"-a

ü

pauta do dia "substituiçáo dos cargos": O associados deliberaram a.i'i'r tr'r I

respeito da necessidade de regula nzar o cargo vago do Conselho

Diretor, indicados nomes entre os associados para compor o conselho,

ficou aprovado por unanimidade de votos que o cargo de Presidente

passa a ser exercido temporariamente pelo Sra. VANUZA APARECIDA

DE MACEDO, bem como, ficou aprovado por unanimidade de votos, que

o cargo de Administrador passa a ser exercido pelo Sr. ANTONIO

Rua André Balardini 186 - Bairro CÍisto Rêi - CEP 84605{24 - Uniào da Vitória PR
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ASSOCnÇÃO DOS RECICLADORES E COLETORES DE RECICúVEIS DO

VALE DO IGUAÇU

ARCREV | - CNPJ 03.402. 1-36

í" ATÂ DE ASSEMBLEIA GERAL/2022

BUENO, passando o Conselho Diretor a ser composto, para todbs os

fins, da seguinte forma: PRESIDENTE: VANUZA APARECIDA

MACEDO, brasileira, convivente, gerente administrativa' Portadora do '- -

RG no 9.604.489-5 SSP/PR inscrito no CPF sob no 050.564.409-65

residente e domiciliado na Rua Das Primaveras no 156, Bairro Jardim

Roseira, CEP 84.605-466, União da Vitória/PR; SECRETÁRIA: VILMA

APARECIDA SOUZA, brasileira, casada, selecionadora de material

reciclado), portadora do RG no 4.581.537 inscrito no CPF sob no

037.509.139-43 residente e domiciliado na Rua A, no 186, fundos Bairro

Jardim Roseira, CEP 84.613-000, União da Vitória - PR; TESOUREIRO:

JOÃO MARIA DA ROSA, brasileiro, solteiro, aposentado, portador do RG

no 2.979.839; inscrito no CPF sob no .862.115.449-87 residente e

domiciliado na Rua Salete Pereira no í1, Baino Vice King CEP, 89.400-

000.Porto União - SC: e ADMINISTRADOR: ANTONIO BUENO,

brasileiro, casado, motorista. portador do RG no 3007750-4; inscrito no

CPF sob no 019.436.399-65, residente e domiciliado na Rua Das Violetas

no 35, Bairro Jardim Roseira CEP 84.60$450, União da Vitôria - PR. A

seguir os associados passaram a deliberar a respeito da necessidade de

regularizar os cargos vagos do Conselho Fiscal, indicados nomes entre

os associados para compor o conselho, Íicou aprovado por unanimidadê4\\C,'.\,
de votos quê os cargos de conselheiros passam a ser composto,

temporariamente, para os fins do estatuto. da seguinte forma:

CONSELHEIRO: JO§E CARLOS BUÇH, brasiteiro, casado,

Selecionador de material reciclado, porlador do RG no 5.466.649-7

inscrito no CPF sob no 626.876.979-15 residente e domiciliado na Rua A,

no 186 fundos, Bairro Jardim Roseira, CEP84.613-000, União da Vitória - 
_,;, 1. ,''

Rua André Balardini 186 - Bairro Cristo Rei - CEp 8rt605-{24 - União da Vitória pR
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ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES E COLETORES DE RECICLÁVEIS DO

VALE DO IGUAçU

ARcRÊvt - cNPJ 03.402.9820001-36

1A ATA DE ASSEMBLEIA GERAL/2022

Folha 3 de 5

PR; CONSELHEIRO(A): MARCIA APARECIDA DA MAIA, bra3ileira,

convivente, selecionadora de material reciclado, portadora do RG no

4.074.010: inscrito no CPF sob no 027.140,809-01. residenle e.l
domiciliado na Rua Das Palms, no 149, Bairro Jardim Roseira.

CEP84.613-000, União da Vitória - PR; e CONSELHEIRO(A): LUIZ

CARLOS RODRIGUES, brasileiro, viúvo, selecionador de material

reciclado, portador do RG no 4.602.3'l-2; inscrito no CPF sob no

021.165.719-01, residente e domiciliado na Rua João Schoro, no 232,

Baino Panorama, CEP84.600-001, União da Vitória - PR. Assunto 3 da .l^la'r..-c
:

pauta do dia "Apróvaçâo provisória dos cargos e Posse": Diante da

aprovação e preenchimento doê cargos em vacância, os nomes

escolhidos foram homologados pela assembleia e empossados nos t
respectivos cargos. Foi deliberado também a respeito do período de

cumprimento dos cargos pelos empossados e foi aprovado, por

unanimidade, que tais cargos serão temporários e que o mandato passa

a ser exercido interinamente até o Íim do periodo da atual gestão, que

compreende o mês de maio de 2023, oportunidade em que será 
:

convocada assembleia de eleições para a gestão 2023t2026 e, com a Ll

eleição de nova diretoria, se encerrará o mandato. Diante do que foi

deliberado a ARCREVI passou a ser reprêsentada pelo conselho diretor l

constituído por força desta Assembleia Geral, para todos os Íins legais e N\l1CUr,,f,.
objetivos a que se destina. Sem mais assuntos a serem deliberados.

abeía a palavra à presidente, estia agradeceu a ex-presidente pela

colaboração e desempenho no cargo, bem como a participação de todos os

presentes e se comprometeu em exercer o cargo de acordo com o que rege o

estatuto social e com o máximo de empenho para elevar o nome da ARCREVI

a patamares cadâ vez maiores. Abeíta a palavra aos demais associados. Nada

Rua André Balardini 186 - Bairro Cristo Rôi - CEp 84605424 - União de Vitória pR
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ASSOCTAÇÃO DOS RECICLADORES E COLETORES DE RECICúVEIS

VALE DO IGUAÇU

ARCREVI - cNPJ 03.402.982/0001 -36

í, ATA DE ASSEMBLEIA GERAU2O22

Forha 4 ce 5
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mais sendo dito ou discutido se deu por encenados os trabalhos da

assembleia, da qual eu, Vanuza Aoarecida de cedo , secretána para o ato.

lavrei e assino a presentê âta, que foi lida, achada conÍorme e Íirmada pelos

presentes.
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ASSOCIAÇÃO DOS RECICLAOORES E COLETORES DE RECICLÁVEIS

VALE DO IGUAÇU

ARCREVT - CNPJ 03.4{12.9820001-36
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRAS]L §à

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

§

NUMERO OE INSCRIÇÁO

03.402.982/0001-36
MATRlz

COMPROVANTE DE INSCRIçÂO E DE SITUAçÃO
CAOASTRAL

DATA DE ABERÍURÁ

08/09/1999

NOME EMPRESARIAL

ASSOCIACAO DOS RECICLADORES E COLETORES DE RECICLAVEIS DO VALE DO IGUACU

IIIULO DO ESTASELECIMENTO (NOME OE FANÍAS!q)
ARCREVI DEMAIS

cóoico E DEscRrçÂo oA A-MoÀoaEcóNÕMrcÀ pRi

38.'11.440. Colota de rêsiduos não-pêÍigosos

c IGO E DESCR O DAS ATIVIOAOES MICAS § rAs

38.12.2{0 - Col€ta de rosíduos perigosos
3E.21.'1.00 - Tratamento e disposição de resíduos nâo.pêrigosos
38.39.4{1 . Usinas dq compostagêm

cÔDtco E oEscRt
399.9 . Associação Privada

LOGRADOURO

EST ANDRE BALAROINI
NÚMERo

1E6
COMPLEMENTO

CEP

84.605424
BAIRRO/OISTFIÍO

CRISTO REI
MUNICIPIO

UNIAO DA VITORIA PR

ENOEREÇO EL NCO
aRcREVt@HOTMAtL.COM

IELEFONE

(42) 3s22-s835

ENÍE FEOERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇ DATÀ OA SITUÂçÁO CAOASTRÂ!

03/í112005

MOÍ VO OE S!ÍlJA

SIÍU ÉSPECIAL DATA OA SIÍUAÇÃO ESPECIÂI

12109t20221400 aboutrblank

Aprovado pela lnstruçâo Normativa RFB no 1.963, de 27 de dezembro de 2O1g

Emitido no dia 1U0912022 às 13:59:27 (data e hora de Brasília).
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MINISTÉRIO OA FAZENDA
Secretaria da Recêita Federal do Brasil
PÍocuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS OE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À D|VIOA ATIVA OA UNÁO

Nomê: ASSoCIACAO OOS RECICLAoORES E coLEToRES DE RECIGLAVEIS DO VALE DO
IGUACU
CNPJ: 03.402.982/0001 -36

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidadê suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de '1966 -

Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda nâo vencidos; e

Conforme disposto nos arts.205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente federativo, para
todos os óÍgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçÕes sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1 1 da Lei no 8.212, de 24 de julho de '1991 .

A aceitação desta cerlidão está condicionada à veriíicação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços < http://rfb. gov. b r> ou <httpJ/www.pgÍn.gov.br>.

Certidáo emitida gratuitamente com base na Portaria Coniunta RFB/PGFN no 1.75í, de 2l1Ol2O14
Emitida às 08:48:19 do dia 12logl2o22 <hora e data de Brasília>.
Válida ate 1110312023. ..

Código de controle da óertidâo: 03E0.9024.ED6í.1F6E
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. q

+r-"

Ressalvado o direito dê a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do suieito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

2. constam nos sistemas da ProcuÍadoria-Geral da F azenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos têrmos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideraçâo para fins de
certiÍicaÉo da regularidade fiscal.

,[
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CeÉidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 02782441746

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 03.402.982/0001-36
Nome: ASSOCIACAO DOS RECICLADORES E COLETORES DE RECICLAVEIS DOVALE DO

IGUACU

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da êmpresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 1010112023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser conÍirmada via lnternet
www.fazenda.pr.gov.br
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, veriflcando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

pEtuilido ia lntomst r\blica 112!09/2022 11:1O:O5)



Data: 1910912022 17 h42m1n

ffiÍ
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRA
SECRETARIA DE FINANçAS

Número

I to tb
Validade

'19t10t2022

o
t
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SLFCERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

ASS. Dos RECICLADORES E coLEToRES DE REctc Do VALE Do tGUAÇu cNpJ: 03402982000136

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à Finalidade

. - Certificamos, para fins de-direito, que consultados os registros do sistema tributário da Fazenda
Muncipal, na presente data NÃo CONSTAM DÉBITOS TRIBU-TÁRIOS VENCIDOS relativos à inscrição
abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar outros débitos que venham a ser constatados
posteriormente, mesmo se reÍerentes a períodos compreendidos nesta certidão.

L

Uniâo da Vitória (pR), l9 de Setembro de 2022

e ser consultada no site da prefeitura por meio do código dê controle informado.
http://uniaodavitoria.pÍ.gov. brl

A valadade do documento pod

CWMPX77QD4PGB9Ml

Rua Or. Cruz M.chádo.2O5 - Cêntrô
uni:to dâ vnóriô {pR) - cEp:&605575 - Fon.:4235211200

Página 1 de 1

Mensagem

+#"
Código de Controle
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CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRAB]AIHISTÀS

Nome: ASSOCIÀCAO DOS RECICLADORES E COLETORES DE RECICLAVEIS DO

VALE DO IGUACU (MATRIZ E FILIÀIS)
CNPJ: 03 . 402. 982/0001-36
Certidão n": 29-l!6240 / 2022

ExpediÇão: 09/09/2022, às 09:58:40
Vafidade: 08/03/2023 - L8O (cento ê oitenta) dias, contados da data
de sua exPediçâo. z/

certifj,ca-se que ÀssocIÀcÀo Dos RECICIÀDORES E COLETORES DE RECICÍ.ÀVEIS

DO VAIE DO IGUÀCU (trÍÀTRI Z E FILIÀIS), inscrito (a) no CNPJ sÔb o n'
03.402. g82/OOOL-36, NÃO CONSTÀ como inadimpfente no Banco Nacional de

Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos alts . 642-A e 883-A da ConsofidaÇão

das Le.is do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns." 72.440/2071 e

13.461/2Ol7,enoAtoOl/2O22daCGJT,de21dejaneirode2022'
os dados constantes desta certidão são de responsabiLidade dos

Tribunais do Trabafho.
No caso de pessoa ;uridica, a certidão atesta a empresa em relaÇão
a todos os seus estabefecimentos, agências ou filiais'
A aceitaÇão desta cêrtidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal superior do Trabalho na

Internet (hEtp: //www. tst. jus.br) .

Certidão emit.ida gratuitamente.

TNFORTíÀçÃO TMPORTÀIIÍE

Do Banco Nacional, de DeVedOres Trabalhistas constam os dados

necessárj-os à identificaÇão das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigaçÕes
estabefecidaS em sentenÇa condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabafhistas, inclusive no concernênte aos

recôlhimentos previdenc j-ários, a honorárj-os, a custas, a

emolumentôs ou a recolhimentos determinados em 1ei; ou decorrêntês
de execução de acordos firmados perante o Ministérj-o Púbfico do

Trabalhô, Comissão de Concil-iação Prévia ou demais titufos quê, por

disposiçâo legal, contiver força executiva'

qCI
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Voltar

Consulta Regularidadê do Empregador
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CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRI

Inscrição: 03.402.982/ooo1-36
Razão SocialASSocIACAo Dos RECICLADoRES E coLEToREs DE RECIcLAVEIS

Endereço: R I,4ARECHAL DEoDoRo DA FoNsEcA 3135 / RIo O AREIA/UNIAoDA
vrToRIA/PR/84601-015

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade329/08 12022 a 27 /09/2022

Cêrtificação Número: 202208290127 4075439108

Informação obtida em L2/O9/2022 L4 t6i49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de aut-.nticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

qa
qrr

,d.
https://consulta-cÍf.caixa.gov.br/consultacíf/pagevconsuftaEmpregadorjsÍ
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ESTADO DO PAR.ANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÀO DA VITOITIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DEPARTA.VIENTO MUNI('IPAL DE VICILÂN( IA

SANITÁRI.A

LIcENÇA SAN[ÁRtA No 2022000 1OOOO232

VEtlClilENTO: 01 , 08 I 2023

ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES Ê COTETORES DE RECICLÁVEIS
DO VALE OO IGUAÇU
ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES E COLETORES DE RECICúVEIS
DO VALE DO tGUAÇu
03.402.982/000í.3ô
15844
Andre Balardinr, 186 - Barracão - Cristo Rei - Unrao Da Vitoria/pR - 84605-

Ra2áo Soclal:

Nome Fantasia:

CNPJ:
lnscrição Municipal:
Endereço:

ATIVIDADES LICENCIADÀS:

381í.1/00 - Coleta d6 resíduos nâo-peÍigosos
3812-2100 - Coteta de Íesiduos peíigôsos
3E2í.1/00 - Tratamento e disposição de resíduos nâo-perigosos

9-B^SFIyA94O: LICENÇA SANITARIA SIMPLIFICAOA. Conc6dida nos tsrmos da Rosorução no 1034/2020 dâ
SESA/PR. O fornedmênto da Llcsnça Sanitária Simplificada não isênta o êstabelecimento di atender â legislaçáo
vigente, sendo passÍvol de íscalizáção, a qualquei t6mpo, p€la Autoridade Sanitária competente, sob §ena-deâplicação de sançóês provistas nâ Lêi E6tadual Á." ta.sfi. de 23 do novembro 200i. rsgulâmênrâda polo Dscreto
Estadual n.o 5.7i 1. do 23 de maio dê 2002.

Código ds Autonticidado: E 19OSB7O2
Endereço para Validação: hftps:/^rvww

MARCIA REGINA FÊRNAN KI
Gestor da Vigilánc ia itária

FD8F8EC357A9C79E3296AB7
.sievisa.sêsa.pí.gov,trr/siBvisa/validarLicanca

m,

OÉPAR|ATIêIVTO MUNIC/PÁT Dê V/SILÀNC|A SAN|.ÀRU
RUA CEl- JAÃO GUALB€RrO, 3/0. CÊNrRO

c€p.84600-2/0 - FONE /,t2) 3522-4015
c - rn a t /.- t ü ta n aa sd n ta nê@ u t ia oda yrlond. pr_ rto v. bl

UNI4O DÁ WTÔfuA . PR
d

I

VÁLIOA EM IODO rERRIÍÓRIO NACIONAL
ES'E OOCUMÉNÍO DEVE SER FTXADO EM LOCAL U§itEL AO iúár-ióô tlar.reo - r-er 13.331/2001)

Pâglna: i)1 01

LOCAL E DATA: Uniâo Oe Vitorie, 01 dê agô§tqdê 2q22

@

&
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ESTADo oo peReruÁ

PREFEITURA MUNIcIPAL DE UNIÃo
DA VITORIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE

FINANÇAS

Empreso))tácil

ALVARA DE LOCALIZAÇÃO T
FUNCIONAMENTO
Número: '15644

Nome Fanlasia:

Razão social: ASSoctACAo Dos REctcLADoRES E coLEToRES DE REctcLAVEts Do VALE DoIGUACU

CNPJ: 03.402.982/0001 -36

lnscrição Municipal:

Atividade Principel: 3811-4/00 - corelâ de resíduos não-perigosos (Exerce no êndereço)

lll111*Í:f_::undária(s): 383$4/01 - Usinas de composrag.m (Não exerce no €ndereço), 3812-2tOO -
:::"1'g" resrduos perigosos (Não exerce no endereço), 382í-1/00 - Tíatamento e disposiçào de resÍduosnao-perigosos (Exerce no endereço)

Município: união da Vitória Endoreço: ESTRADA ANDRE BALARDTNI, 186, , cRlsro REr
CEP: 84605424

Local e data: União da Vitória, quinta, 1S dê setêmbro de 2022

MIRNA BLEY BONATO
Secrelaria Municipal de Finanças

Obeervação

HoRARro oE FuNCroN rrENÍo DAs 06:00 As m:oo (oE sEGUNoÂ A sÂaADo. ExcETo DoMrNGos E FERrAoosl

Código de Autenricidade: 22etEFAJLL

"EMITIDo PELo FUNCIoNARIo oanlo oSNY HANSCH.

Esse dôcumenro deverá permanecer êxposto em rocar visíver no estabêrecimento empresariâl
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ESTADO DO PARANA

POLiCIA MILITAR Do PARAN.Á

CORPO DE BOMBEIROS

2CB . SPCIP UNIAO DA VITORIA

FLS

CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB
3.9.01.22.000 1212297 _04

Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar dotstado do paraná
licencia a edificação/estabelecimento/evento/área de risco auaixo lúiiticaaa, por estar em confornridade conr a
legislaÇâo de pÍevenÇão contra incêndio e a desastes em vigor

OCIA ÂO DOS RECIC LADORES E COLETORES DE RECICLAVEIS DO VALE DO
Norre Fantasia: ARCREVI
CPF/CNPJ; 03.402.982/000 I -36
Códrgo da Atividade Econômica (CNAE):

3839/4-OI . USINAS DE CoMPoSTAGEM
38I2/2.00 . COLETA DE RESiDUOS PERIGOSOS
382I/I.OO . TRATAMENTO E DISPOSIÇÀO DE RESÍDUOS NÀO-PERIGOSOS

. 38 I i/4.00. COLETA DE RESÍDUOS NÁO-PPNTCOSóS

-Logradouro: 
ESTRADA ANDRÉ BALARDINI Nrlrnero: I g6

'omplemento: 
sEGtrNDo BARRACÀO À OrnenÀ Éurio, noorcsr,evpR Municipio: LrNtAo DA VITORIA_

Arca Total: 154.12 íÍf
Área Vistoriada: 300,00 m2

PREVEN ( .\o r, coN.tBÂTl, A NC ÊNt)to E ,\ DESASTRES

OCUPAçâO: J-4 - TODO TIPO DE DEPÓSITO COM CARGA DE ÍNCÉNDIO SUPERIOR A I,2OOMJ/M]
Capacidade de público: 20 pESSOAS

Uso de GLP; NÀo PERMITIDo

\ledidas de prevenção e combate a incêndios e a desasúes

L t.\lINAÇÀO DE EMERGÊNCIA

OBSER\ AÇÔES

ffiã"ffia"mrs.
implquem.m inconformdãdc co,n a le8islaçào

,/árêa dc flscc/cvenro a quâlquer leDrpo
rla dc seu vcncimenro

.fi0 dr licenciâmenro slmplificiào. nosiermos ae Lei Estâduât nónenro Íor .mitldo medianre rnform açôcs dêclamdas pelo soliciranlrcença perde â validadê. a qualquer renrpo. caso ocormm aheraÇões qu.nçâoecontbaiêain lles cm vlgor
r,-po de BornbeÍos Miliur poderá fi scalizár a cdifi caçáo/estabclectmentfolaçào desla licençâ pode solicilâda a paíirde j0 dias antes dá d

u

4
i

+#
Aaürn,icdâdcd.,ca.rco.'-,fffrJHf#11"ffifl:!f,Ti:,::iTàHl.ü:^.c!,Àu."ínc.rádcDocumcn,os

ffi
rllt.l,t i

LtcEN(.{ \'íLtDA rTt 2 Pt 1\laio dt'202.1

Número autenticidade: 4e5e38c9.d6a49b5 t.ab4Mbc 3 -6úeba.t a-j Pág.ira I de I
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ARCREUI

DECLARAÇAO UNIFICADA

Associoçõo dos Reeiclodores e Coletores
de Reciclõveis do Vale do lguoçu

A Comissão Permanente de Licitação da

Prefeitura Municipal de UnÍão da Vitória/PR

REF.: Chamamento Público no 00612022

Prezados Senhores:

O Signatário da presente, Vanuza Aparecida de Macedo, Carteira de ldentidade no
9.604.489-5 e CPF no 050.564.409-65 Representante Legal, em nome da empresa
Associação dos Recicladores e Coletores de Recicláveis do Vale do lguaçu -
ARCREVI declara sob as penalidades cabíveis:

11) DECLARAMOS, que concordamos na íntegra, e nos sujeitamos aos termos do
Edital, bem como às estabelecidas no Termo de Referência, no pseto Básico do
Lote 1' na minuta do Termo de contrato e nas "planilhas de custos 

" 
preços" 

" "o,todos os demais Anexos e documentos componentes do Edital.

(2) Que não existe no presente momento, pedido de falência por parte e em nome
desta empresa e que a mesma se submete à automática descrassificação, caso tar
venha a ocorrer durante o processo de chamamento.

(3) Que não existe no presente momento fatos supervenientes impeditivos da
habilitação ou que comprometam a idoneidade da empresa nos termos do artigo 32,
parágrafo 20, e artigo 97 da Lei Federar n" g.6€6/1993, e suas arteraçôes, e quà esta
Associação e/ou cooperativa está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorências
posteriores.

(4) Que cumpre ao disposto nos incisos XXX|ll do art. 7o da Constituição Federal e
inciso V do aft. 27 da Lei Federal no 8.666i93, de que não emprega menor de 1g anos
em trabalho noturno, perigoso e insalubnr e não emprega menor de í 6 anos,
ressalvado, quando for o caso, o menor, a partirde 14 anos, na condição de aprendiz,
nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal no 4.35g, de 0S de setembro de
2002, que regulamenta a Lei no 9.584, de 27 de outubro de2002;
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ARCREUI
4ssocioçõo dos Reciclodores e Coletores

de Recicl6veb do Vole do lguoçu o ô+
L/

oa

(5) Que a Associação não foi declarada inidônea por qualquer esfera federat rva e nem
está suspensa do direito de licitarou impedida de contratar com o Município de união
da Vitória/PR, enquanto durarem os efeitos da sanção.

(6) Que assume total responsabilidade pela veracidade de todos os documentos
apresentados e informações prestadas e, em qualquer tempo, se compromete a
apresentar a documentação, quando a mesma for solicitada pela Comissão
Permanente de LicitaÉo para diligências, e exime o ora contratante de qualquerônus
civil e penal que lhe possa acarretar.

(7) Que todos os documentos que compõem o Edital foram colocados à nossa
disposição e que tomamos pleno conhecimento das condições ambientais, técnicas,
do grau de dificuldade dos trabalhos e dos demais aspectos que possam influir direta
e indiretamente na execução do objeto do presente Edital.

(B) Que está Associação retirou e analisou o Edital e seus Anexos, que tomou
conhecimento de todas as informações e condições necessárias para elaboração de
nossa proposta comercial.

(9) Que assumiremos inteira responsabilidade pela perfeita e completa execução do
Termo de Referência e/ou projeto Básico.

(í0) Que estamos cientes que a inverdade relativa às DECLARAÇOES ora prestadas
sujeita a Declarante às penalidades regais, dentre elas a exclusão do certame
licitatório.

(11) Que concordamos e estamos cientes que a superveniência de lei condiciona as
Partes o seu cumprimento.

u
- 

--1 

-

' 03.402.9E2l0001-36

@
(Assin ra do Representante Legal da Empresa)

ARCREVI

Ruâ BeÍnaÍdinô Salddnha M{rnrz' 350

Fte tl - 5âo tsasilro Magtto

|:t* 
unÊodavrtorra Pl

êmail: recicladosarcCNPJ 03. 402.982. OOO| -36
Endereço: Estrada André Balardini, no
União da Vitória - pR CEp: 84.605.4

186, Baino Cisto Rei
24 Telefone 42 g 9A34-647A

revi(damail. com
"p"

Unlão da Vitória - PR, 19 de setembro de 2022.



ARCREUI

ANEXO ilt

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENA CAPACTDADE OPERAC|O

tJlilÁO

FLS

L

o,

Assoeioçõo dos Reciclqdores e Coletores
de Recieldveis do Vole do lguoçu

À comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de união da Vitória/pR

REF. Edital de Chamamento Público no 006|2022

oBJETo: contratação de organização(ões) cooperativas e/ou associaçôes de
catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis para a execução de serviços públicos
de PROCESSAMENTO e coMERClALlzAÇÃo de resíduos sótidos 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.

Prezados Senhores,

A Associação dos Recicradores e coretores de Recicráveis do Vare do rguaçu -ARCREVI, inscrita no cNpJ sob o no 03.402.9g2.0001-36, com sede na Lstrada
André Balardini, no í86, baino cristo Rei, união da Vitória -pR, cEp g4.6os-424,

le^ste 3t-o 
representado pera senhora Vanuza Aparecida de Macedo, portadora do

RG. n." 9.604.489-5 e do CpF 0S0.564.409-65, DECLARA 
"rpr".."r"ni" 

que possui
infraestrutura para realizar o processamento e comercialização dos resíduos sólidos
urbanos potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis secos de caracterÍsticas
domicillares ou equiparados, proveniente dos serviços de coreta seretiva púbrica no
Município de união da Vitória/pR, bem como apresánta o sistema de rateio entre os
associados.

DECLARAMOS ainda que, para todos os fins de direito, que possuímos ptena
capacidade operacionar e administrativa para executar os serviços, procedendo às
contrataÇões necessárias êm tempo hábir, bem como efetuando, quando necessário,as substituições ou comprementaçôes no quadro de pessoar, assumindo inteira
responsabilidade pela perfeita e completa execução dos serviços em objeto.

03.40
h.

União da Vitória - PR, 12 de setembro de2022. l-*.-:*-
2.962/000t-3

ARCREVI

-'l
6

(Assinat ura do Representante Legal da Empresa) Rua Bernard,na
FteSi-Sá

r ,' Ba@O{OO .

cN PJ 03.402.982. OOOl _36
e m a i I : rec ic I a dÉsâ rc reEndereço: Estrada André Bala rd i n i., no 186, Bairro Cistõ Rel

União da Vitória -PR CEP: 84.605-424 Telefone 42g 9834-647A

vi(õomail.

Saldanha Munrz, 350
o Easrlro Magno
Unráo da yitonà pR

com J

*#'

u,

@



ARCREUI
Associoçõo dos Reciclodores e Coletores

de Recicldveis do Vole do lguoçu
o o-

"r)

ú FLS
o,

ô!

oBJETo: contratação de organização(ões) cooperativas e/ou associaçôes de
catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis para a execução de serviços
públicos de PROCESSAMENTO e coMERCtALtzAÇÃo de rêsíduos sótiáos
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.

IV

RELAÇAO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEíCULOS

À Comissão Permanente de Licitação da

PreÍeitura Municipal de União da Vitória ipR

REF. Editel de Chamamento no 006/2022

@

2020

2')22

Quantidade

(.1 )

CARACTERISTICAS

Descrição Marca Ano Potência

(.2)

Observaçôes

(.3)
01 Prensa Detroit 03 7,5cv 250k9

15 ton

própria

01 Esteira Nova ME
5240

1,5cv 420 kg

6m de comp.

própria

\

RELAÇÃO DE EQUTPAMENTOS E VEíCULOS DE SERVTÇOS (VE|CULOS
COLETORES E VEíCULO LEVE):

Modelo Capacidade

CNPJ 03.402.952.0001-36 ema r: recicladosarcrevi@omail.co&
Flqgrêç::.Fstrada André Batardini, n teA, Sairr; ó-n,to:#:união õa vitoria - pà- cEi:âiso*tzt ' 

iii"ro*' |fdíàs+atte 
ffi

í
!,
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Recipientes pl
armazenamento

toptêxtil 2021 500 kg 500k9 Próprios

01 Balança
mecânica

Brião RC3OO 2014 300 ks 300k9 Própria

0'1 Balança digital Balmak BK3OO 300 kg Própria

Nome do Representante Legal:

Vanuza Aparecida de Macedo

Data:

16t09t2022

Empresa Proponente

Associação dos Recicladores e
Coletores de Recicláveis do
Vale do lguaçu - ARCREVI Assinatura do Representante Legal:

de Reciclõveis do Vole do tguoçu o

SLF
.)
o
t

(*L) Estâ relação deverá estar de acordo com o especificado nos projetos básicos dos lotes 1e 2 constantes
no termo de referência deste edital,

(*2) Fornecer a potência em Hp ou CV.

(+3) Na coluna observações indicar se os equipâmentos, máquinas e veícuros são próprios ou arugados,
alocados através de contrâto de arrendamento (leasing), ou a âdquirir.

União da Vitória - pR, 16.ie setembro de2022.

r tfFF-

Assinatura do Representante Legal

b AR.REVT

I hr! 8eÍnaÍdina Saldanha Munrz,
1.. tte g t - Sáo Basitro Màqno

f 
P &.600{00 unao ola Vriorrr ,1

350

Assoeioçõo dos Reciclodores e Coletores

I

-'l
0
q

200 Big
bag

2021 300k9

c N PJ 03. 402. 9 82. OOO I _36

r;r i :i : irw l"e,; t :;,:;t ;t $;:' ?: t {,h?. 
: yW

á



NGENHÀIVES
Centro de Engenharia & Segurança LTDA

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

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

LAUDO TÉCNtcO DE ADEQUAçÃO DE
SEGURANçA

0r \

I.

EQUIPAMENTO:

PRENSA ENFARDADEIRA PHV DT 03
NÚMERo DE sÉRIE:

2L76
PATRIMÔNIO/TAG:

01
FABRICANTE:

DETROIT

FABRTCAçÃO:

2020
DOCUMENTO:

012022-1,-001-001

*rr,tu? 
^

(t)ASSOCIACAO DOS RECICLADORES E COLETORES OE RECICLAVEIS DO
VALE OO IGUACU

Estrada Andre Ealardini, 186, Bairro Cristo Rei
CEP 84605-424, União da Vitória - PR

cNPl 03.402.982/0001-36
Fone: (42) 3522-5835, ARCREVI@ HOTMAIL.COM

Centrc de Engenhdtio & Seguíonço LTDA
Eng. Sondrc Roberto Alves - PR -11?2 n - SC j2O_1944

u
"uf

012022-1-001001
aRT 1720221891455

GF.LT.4.2 | 100O3M9 | 1de13 I 19/09/202217:13
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Centro de Engenharia & Segurança LTDA
Estrada Braulina PiBãtto,2320, CEP 84607-303

Bom Jesus, União da Vitória
{#4

LF

l42l 99928-8777 , sandro@engenha c4o
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I. tNFORMAÇÔES GERATS

1.1. DADOS CADASTRAIS

JULIO CESAR OE LIMA
cPF 029.479.889-73

1.3. coNTRole oe nevtsÃo

142) 99928-8177, sandro@engenhalves

Centro de Engenharla & Seguranga LTOA

Estrada Braulina Pigatto,2320, Bairro 8om Jesus

CEP: 84607-303, União da Vitóriã - PR

CNPJ : 26.258,36710001-01
CNAE:

T el .: l42l 99928-8777
E-mail: sandro@engenhalves.com.br

Sandro Roberto Alves
CREA PR -117290/D - SC 120.194-4

Centro de Engenharia & Segurança ITDA
Estrada Braulina Pigatto,2320, CEP 84607-303

Bom lesus, União da Vitória - PR

o 04

SLç
o
e

CTIENTE ELABORAçAO

ANALISTA

REVISÃO DEScRTçÃo DATA

u
+f'

Centro de EhgenhoÍid & Segurcnço LÍDA
Eng. Sondío Robefto Alves - PR -1172 /D - SC 120.1944

o12022-1-@1-N1
ART 172022fi91455

GR.LT.4.2 | 10003049 I 3dett I Lgl(Rl2O2ZL7.Jr

ASSOCIÂCAO DOS RECICLADORES E COTETORES OE

RECICLAVCIS DO VAIE DO IGUACU

Estradâ Andre Balardini, 186, Bairro Cristo Rei

CEP: 84605-424, L.Jnião da Vitória - PR

cNPj : 03.402.982/0001'36
Tel.: (42) 3522-5835
E-mail: ARCREVI@HOTMAIL.COM

1.2, RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

ENGENHEIRO

RESPONSÁVEt
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1.4. DADOS DO EOUIPAMENTO
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centro de Engenharia & Segurança LTDA
Estrada Braulina Pigatto,2320, CEP 84607-303

Bom lesus, União da Vitória - PR

l42l 99928-8771, sandro@engenhalv
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CentÍo de Engenhoíio & Sequronço LTDA

Éng. Sondro Robedo Alves - PR -11729o/D - sc 120.1944
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tnctxnenrs Centro de En8enharia & Segurança LTDA

Estrada Brãulina Pigatto,2320, CEP 84607-303

Bom Jesus, União da Vitória - PR

l42l 99928-a777, sandro@engenhalves.com.br

FLS

a.,t

FONTE DE ENERGIA

PRINCIPAIS SISTEMAS E

DrsPostTtvos

UTITIzAçÃo Do EQUIPAMENTo

CÂPACIDADE

clnlcrtnÍsttcas oE PRocEsso

NúMERo DE oPERÂooREs

HABILIDADES DOS OPERADORES

MANUTENçÃo MEcÂNrcA

HABITIDADES DA MANUTENçÃo
rurcÂntca

nalrurerçÃo rlÉrnrca

HABTUDADES DA MANUTENçÃo
E[ÉTRtcA

SEÍOR

1.5. PESSOAS OUE ACOMPANHARAM

Dra. Vanusa, Advogada

Êlétrica e Hidráulica

BOTOEIRA DE EMERGENCIA - PAINEL EIÉTRICO ADEQUADO NR 10 -
pRorEçÃo FlxA - coMANDo BTMANUAT - srNALrzAçÃo DE SEGURAN

Realiza a prensagem e enfardamento dê matêriais reciclável

15 TON

Processo semi-automático, Abastecimento manual e Descarga manual

L

PRODUTIVO

o
4

7

1

I

+iÉ'
Cehtto de Engenhario & Sequíonço LTDA

Enq. Sdhdro Robeno Alves - PR -117290/D - SC 120.194-4

TIMITES DO EQUIPAMENTO

012022-1-001-001
ART 17202218914s5

GR.1.T.4.2 | 1mo3o49 | sde1l | 191a912o2217tt3
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2. TNTRODUÇAO

2.1. OBJETTVO

Centro de Engenharia & Segurançe LTDA
Estrada Braulina Pigatto,2320, CEP 84607-303

Bom Jesus. União da Vitória - PR

1.42) 99928-8177,sandro@engenhalves.co_
úNraO O.t

"âr
:iFLS

or u'.1

Este Laudo Técnico de Adeqúação de Segurança tem o objetivo de atestar a conformidade do
referido equipamento aos requisitos da "NR-12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos"
que define referências técnicas, 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.

2.2. PREMISSAS

Para Íealizar este Laudo Técnico de Adequação de Segurança, utilizou-se os princípios definidospela
ABNT NBR 14L53:2022 - Segurança de Máquinas - Partes de Sístemas de Comando Relacionados à

Segurança - 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 doisvetores

fundamentais. Enquanto a NR-12 define quais os sistemas que um equipamento deve possuir para
minimizar o risco aos seus usuários a NBR 14153:2022 deíine os requisitos (categorias) mínimos para que
os sistemas implantados não íalhem, ou que, em caso de Íalha, permita que o equipamento entre em
modo de falha segura.

Em outras palavras, enquanto a NR-12 define o conteúdo a ser embarcado em termos de segurança,
a NBR 14153:2022 define o comportamento mínimo que estes sistemas devem ter para que em caso de
falhas o risco que o equipamento oÍerece aos seus usuários não aumente.

Por isto, entendemos que este Laudo Técnico de Adequação de Segurança deve avaliar estes dois
vetores básicos, identificando:

Centío de Engenhoíío & Seguronço LTDA
Eng. Sandro Roberto Alves- PR -117290/D - SC 120.1944

q
!

#e(
o12022-1.OO1-OO1

aRT 1720221891455

GR.LT.4.2 | 10003049 | 5 de t3 | 19/09/2022 17:13

. 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 à

segurança, saúde e integridade física do empregado direta ou indiretamente envolvidos na
operação, manutenção e abastecimento do equipâmento.

Um equipamento estará em conformidade com a NR-12 e, portanto, apto a operar de acordo com a

legislação que regulamenta a operação segura de máquinas e equipamentos se as duas respostas acima
forem afirmativas.

Este Laudo Técnico de Adequação de Segurança parte também do pressuposto que uma Análise de
Risco e Apreciação destes Riscos foi realizada e que baseado nesta Análise de Risco, Medidas
Complementares e Adicionais de Segurança foram adotadas para mitigar os riscos identificados na referida
Análise de Risco.

@



Centro de Engenharia & Segurança ITDA
Estrada Braulina Pigatto,2320, CEP 84607-303

Bom Jesus, União da Vitóri
142) 99928-8177, sandro@engenhalves

a4

FLS
a

2.3. LlMtrAÇôes oesre LAUDo rEcNtco DE ADEeUAçÃo oe
SEGURANÇA

Este Laudo Técnico de Adequação de Segurança avalia o equipamento sob a ótica das norm
citadas. quanto a NR-12, limita-se a avaliar as medidas de proteção coletivas conforme definido no item
12.1.8 alÍnea a que deÍine as medidas de proteção.

Portanto, não faz parte do escopo deste relatório nenhuma análise de juízo, tampouco aprova ou
reprova as medidas adotadas pela empresa para atender as alíneas b e c do item 12.1.8.

tc6{
Centro de Engenhaio & Seguíonço LTDA

Ehg. Sondro Robeno Alves - PR -117290/D - SC 120.1944

012022-1-O01-001
aRT 1720221891455
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AR

NR-10

NR.12

NR.17

NR.26

NBR 5410:2004

NBR 7195:2018

NBR 13536:2016

NBR 13930:2008

NBR 13970:1997

NBR 14152:1998

NBR 14153:2022

NBR NM
272t2OO2

NBR NM
273:2002

NBR NIú ISO

13854:2003

NBR ISO

44L4:2OL2

NBR rso/CtE

8995-1:2013

N8R tSO 10218-
1:2018

NBR tSO 10218-
2|2078

NBR ISO

12100:2013

NBR tSO 13849-
1;2019

NBR tSO 13849-
2:20!9

NBR ISO

13850:2021

NBR ISO

13855:2013

NBR ISO

L3857 202t

NBR ISO

t4tl8:2022
NBR tEC 60204-

7:2O2O

rEc EN 61496

o12022-7-OO1-OO7

ARÍ 7720221891455

6R.[r.4.2 | 10oo3o49 | Adet3 | t9lü912O2217:L3

Centro de Engenharia & Segurança LTDA
Estrada Braulina PiEatto,2320, CEP 84607-303

Bom Jesus, União da Vitória - PR

Í42) 99928-8117, sandro@engenhalves.c
oe aq

2.4. REFERÊNClAS NORMATIVAS

Análise preliminar de risco do equipamento

Segurançâ em instalações e serviços em eletricidade

Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos

Ergonomia

Sinãlização de Segurança

lnstalações elétÍicas de baixa tensão

Cores para segurança

Segurança de máquinas - Máquinas injetoras de plásticos e borracha

Prensas mecánicas - Requisatos de segurança

Segurança de máquinas - Temperaturas para superfícies acessíveis - Dados ergonômicos

Segurança de máquinas - Dispositivos de comandos bimanuãis - Aspectos funcionais e princípios
para projetos

Segurança de máquinas - Partes de sistemas de comando relacionadas à segurança - Classificação
por categoriâs dê segurançâ

Segurança de máquinâs - Proteções - Requisltos gerais para o projeto e construção de proteções
Íixas e móveis

Segurança de máquinas - Dispositivos de intertravamento assoclados â protê9ôes - princíplos para
projêto e seleção

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

Transmissão pneumática de potêncie - Regras gerâis ê requisitos de segurânça para sistêmâs e
seus componentes

lluminação de ambientes de trabalho - Parte 1: lnterior

Robôs e dispositivos robóticos - Requisitos de segurançâ para robôs industriais
Parte 1: Robôs, Parte 2: Sistemâs robotizados e integração

Robôs e dispositivos robóticos - Requisitos de segurança para robôs industriais
Parte 2: Sistemas robotizados e integraçào

Segurança de máquinas - PrincÍpios gerias de projeto - Apreciação e redução de riscos

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

Segurança de máquinas - Partes de sistemas de comando rêlâcionadas à segurança - partê 2:
Valideção

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

Segurânça de máquines - Posicionamento dos equipamentos dê proteÉo com referência à
aproximação de partes do corpo humano

Segurança de Máquinas - Distâncias de segurança parâ impedir o acesso a zonas de perigo pelos
membros superiores e inferiores

Segurança de máquínas - Prevenção de panlda inesperada

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

Parts 1 e 2 - Safety of Machinery - Electro-sensitive protectlve Equipment

â
o
2FLS

0

.l-d6e
C.ntÍo de Engenhorio & S.gutonço LTDA

Enq. Sondro Robefto Atves - pR -11729O/D - SC j2O.1A4
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142) 99928-8171 , sa ndro@ engen halves. c
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Mechanical Presses-Safety

§ FLS
Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction

Safety of machine tools - Hydraulic press brakes

Safety of machinêry - Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of
the human body

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

Safety of machinery - Eledrlcâl equipment of machinês - Part 1: General Íequirements

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

Functional safety oí elêctrical/electronic/programmable electronic safety-related Systems - Part 1:
General requirements

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

Safety of machinery - Functlonal safety of electÍical, elêctronic and programmable electronic
control systems

Hydraulic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components

Ergonomics ofthe thermal environment - Methods for thê assessmênt of human responses to
contact with surfaces - Part 1 - Hot surfaces

saÍety of machinery - Emergency stop - Principles for design

Sâfêty of machinery - Two-hand control deüces - Functional aspects and dêsign princlples

SaÍety of mâchinery - Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

Safety of machinery - Safety distances to prevent 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 - 6uards - General requirements for the design and construction of fixed and
movable guards

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

Robots and Íobotic devices - Collaborative robots
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NGENHAI,VES
Centro de Engenharia & Segurança LTDA

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

l42l 99928-8777 , sandro@eng enhalves.co NlÀO

3. DIAGNOSTTCO

Ao longo da revisão dos Sistemas de Segurança do referido equipamento foram obse
particularidades, características e funcionalidades do sistema conforme descritos abaixo:

3.1. DISPOSITIVOS ELÉTRICOS, DE PARTIDA, ACIONAMENTO E PARADA.

Dispositivos elétricos em conformidade com as normas

Melhoria: identif icação dos comandos.
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3.2. PRorEçôes nltecÂuces

Figu ra 5:

Centro de Engenharia & Segurança ITDA
Estrada Braulina Pigatto,2320, CEP 84607-303

Bom Jesus, União da Vitória - PR

(42) 99928-a177 , sandro@eng enhalves.co
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ErvcrrnuvEs Centro de Engenharia & Segurança LTDA
Estrada Braulina Pigatto,2320, CEP 84607-

Bom Jesus, União da Vit
l42j 9992a-877 7, sandro@engen hal

4. TREINAMENTOS NOS STSTEMAS DE SEGURANçA

ô4

flus !
A seguir, são identíficadas as pessoas que participaram dos treinamentos de Operação

Manutenção dos Sistemas de Segurança no referido equipamento:

VILMA APARECIDA SOUZA CPF 03750913943 Operação

AssinaturaTipo Documento Treinamento

+4"
Centro de Engenhorio & Seguíonço LTDÀ

Eng- Sondtu Robefto Atves - pR -11Z29O/O - SC 120.1 4

012022-1-001-0Ú1
ART 1720221891455
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ENcrxmrws Centro de Engenharia & Segurença LTDA
Estrada Braulinâ Pigatto,2320, CEP 84607-303

Bom lesus, União da Vitória - PR

142) 99928-8177 , sandro@enge nhalves.com.br

5. CONGLUSÃO E ENTREGA

5.1. CONCLUSÃO

O equipamento objeto do presente laudo encontra-se em conformidade com a NR 12

5.2. ENTREGA

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

79109/2022

SANDRO asrn.dod.íôha

RoBERTo dshãr por sÁNDRo

ALVES:903963 4rt5303e6364e:x

64s34 ?;i:li*.S,"
Sandro Roberto Alves

CREA PR -117290 /D - SC 120.194
-4

Engen heiro de Segurança do
Trabalho
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a
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ASSOCTACAO DOS

RECICLADORES E COLETORES

DE RECICLAVEIS DO VALE DO

IGUACU

cNPJ 03.402.982/0001-36
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ARGREUI

MoDELo DE DECLARAÇÃo oe ReSpoNSABtLtDADE TECNtcA

ANEXO V

Assoeioção dos Recielodores e Coletores
de Recicldveis do Vole do tguoçu

\)t\ilÁO

FLS 
";

\

A comissão Permanente de Licitação da prefeitura Municipal de união da Vitória/pR

REF.: Edital de Chamamenlo n.o 006|2022

Prezados Senhores,

n

o abaixo assinado, vanuza Aparecida de Macedo, portadora da carteira de
ldentidade sob o número 9.604.489-s 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 g4.605-466, na qualidade
de Responsável Legal da Associação dos Recicladores e coletores de Recicláveis
do Vale do lguaçu - ARCREVT, vem pera presente rNDrcAR a Vossas senhorias o
Profissional o quar será o responsáver técnico peros serviços do objeto a ser
contratado, de acordo com as Resoruções no 2ig e no 317 do coNFEA - conserho
Federal de Engenharia e Agronomia, bem como o sí0 do artigo 30 da Lei Federar no
8.6ô6/1993, caso venhamos a ser contratados.

. RESPONSAVEL TÉCNICO

Nome: RODRTGO SERAF|Nt FERRAZ DA STLVA

Endereço: Rua professor creto, no 5g2, bairro são Bemardo, união da
Vitória - PR, CEp 84.600-140.

Profissão: Engenheiro Ambiental

CREA: í3714.t/D

RG: í0.446.376-2

CPF: 083.091.799-36

DECLARAMOS também, que esta organização está ciente e se compromete aapresentar ao Gestor do Contrato, no prazo de até 0S (cinco) dias corridos, a contarda data de recebimento da Ordem de Serviço da Contratante, a ART (Anotação deResponsabilidade Técnica) relativa à execução dos serviços do objeto contratado,bem como a ART de cargo e função do profissional indicado que atuará comoResponsável Técnico do objeto contratado, acompanhada de informações relativasao número de inscrição junto ao CREfupR, comprovante de vínculo emp
cNPJ 03.402. 982. OOO| -36 email: reEndereço: Estrada André Balardin i, no 186, Bairro Cristo Rei
União da Vüória - pR CEp: A4.605-424 Tetefone 42 9 9834-6478
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ARCREUI
Associoçõo dos Recicladores e Coletores

de Reciclóveis do Vqle do lguoçu

número da Céduta de ldentidade (RG) e número do CPF/MF, bem como deverá SE

apresentado prova de registro e quitação da(s) ART(s) junto ao CREA

União da Vitória - PR, 13 de setembro de 2022

(Assinatura do Representante Legal da Empresa) '1

04

FLS
o,

troioor'"2/ooo1-36
'b-',r 

ARcRÉvl

Flm'l::$i#ln"'L

+r{ ril

c N PJ 03. 402. 982. OOO 1 _36 email
Endereço: Estrada André Balardini, no 186, Bairo Crlsfo Rel
Uniâo da Vitória- PR CEP: 84.60í424 Telefone 42 g 9A34-6478
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ARCREUI

MoDELo DE DECLARAÇÃo oo RESPoNSAVEI rÉcrurco AUToRtzAND

SUA INCLUSÃo NA EQUIPE

Associoçõo dos Reciclodores e Coleíores
de Reciclõveb do Vole do lguaçu

OÉ uí,4o

FLS
ôl

o

o@

A comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de união da Vitória/pR

REF.: Edital de Chamamento n.o 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 coMERClALlzAÇÃo de resÍduos sólidos urbanos
potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis secos, de características domiciliares ou
equiparados, provenientes dos serviços de colêta seletiva pública no Município de
União da Vitória.

A Comissão e Equipe de Apoio

Prezados Senhores,

Eu RoDRlGo SERAFTNT FERRAZ DA srLVA, engenheiro ambientar, residente e
domiciliado na cidade de união da Vitória - pR, a rua professor cleto, no 5g2, bairro
são Bernardo, cEP 84.600-140, portadordo cpF sob o número 083.091.799-36 e do
RG
assi
dos
epig

União da setembro de2022.

atura do p ssional legalmente habilitado 1
2.or?!0001-36

Assinatura do Repre ntante Legal
târrntl'

sob o número 10.446.376-2, registrado no CREA sob o número 131141]D, abaixo
nado' AUTORIZO minha incrusão como Responsáver récnico pera execução
serviços inerentes ao objeto constante no editar de Dispensa de Licitação êm
rafe.

0

lóa '

c N PJ 03. 402. 9 82. 0oO 1 -36
Endereço: Estrada Andre Balardini,
União da Vitória - pR CEp: 84.60

email: reciclad rcíev,
no 186, Bairro Cisto Rei

5-424 Telefone 42 9 9834-6478
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