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PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA ENVIO DA DOCUMENTAçÂO FALTANTE

rH
ESTADO DO PARÂNÁ
PR,EFEITURA ]T{UÍ{TCIPAL DE UNúO DA VITóRIA
Rua Dr. Cruz t{âchado, 2o5 - 3' ê 4" andarcs
Fone: 42-3521-1200 e-mell: !E!!ê!ê-q@uoiaOday
cNPt 7 5.9 67.7 60 I OOO1-7 I
Sltê Oíclal: lsr &uoiê!!!êyilgtie.nI ggglI

Ref.: Cham a Pública n.e 006/2022 - Processo Administrativo .e '17912022

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

materiais recicláveis e reutilizáveis para a execução de serviços público de

PROCESSAMENTO e COMERCIALIZAÇÃO de resíduos sólidos urbanos potencialmente

reutilizáveis e/ou recicláveis secos, de características domiciliares ou equiparados,

proveniente dos serviços de coleta seletiva pública no Município de União da Vitória.

CONSIDERANDO a solicitação protocolada pela COOPERATIVA DE TRABALHO DOS

AGENTES ECOLÓGICOS - CNPJ N.s 18.867.389/0001-32 - Protocolo n.s 105235;

1qNSLDERANDO que ambas as participantes apresentaram pendências habilitatórias,

conforme Parecer Técnico n.e 06/2022;

CONSTDERANDO o Parecer lurídico n.e 507 /2022"

^qN,IDERANDO 
ainda que, tal decisão visa beneficiar a competitividade e finalidade

pretendida pelo Edital supra mencionado;

A Administração Pública Municipal, à luz da oportunidade e conveniência, como forma de

garantir a celeridade e a economia dos atos, sem ferir os princípios basilares da licitação,

prorrogará o prazo, até às 18hO0min do dia 28/11/2022. para que seiam escoimados os

vícios que macularam a documentação de habilitação apresentada pelas participantes.

Assim sendo, ficam desde já, cientes para atenderem a presente convocação dentro do prazo

de prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação. 0 não atendimento

ao presente comunicado implicará na manutenção da INABILITAÇÃO [ou

DESCLASSIFICAÇÃO).

Informamos ainda que, decorrido o prazo acima, a abertura e análise da documentação

complementar se dará no dia 29l11l2022 às 14h00min. LocAL: Prefeitura Municipal de

aV r n.a r

- União da vitória/PR.

União da Vitória/PR, 16 de novembro de 2022
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