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ESTADO DO PARANA
PREFEITURA }IUNICIPAL DE UNIÃO DA VITóRIA
Rua Dr. Cruz Machado,205 -.3" e 4'Pavimentos
Foner 42 3521-1200
cNPJ 75.967.760 / OOO1-7 L
Site OÍicialr www.uniaodavitoria.pr.gov.br

União da Vitória, 14 de dezembro de2022

Memorando no 27112022

Assunto: Parecer Técnico No 0712022

Referência: Edital de Chamamento Público N.o 006/2022

Encaminhamos em anexo o Parecer Técnico 0712022, em atendimento à

vossa solicitação referente à análise e emissáo de Parecer acerca da

documentação de Qualificação Técnica complementar de cada uma das

proponentes participantes do Edital de Chamamento Público N.o 006/2022

Sendo o que se apresenta para o OC nos à disposição

para eventuais esclarecimentos

/
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Municipal de Meio Ambiente
Decrelo 912021
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De: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Para: Departamento de Compras e Licitações

À Comissáo Permanente de Licitacôes
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PARECER TÉCNtCO 07 /2022

De: Departamento Técnico - Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA

Para: Departamento de Compras e Licitações

Foi encaminhado pela Comissão Permanente de Licitações - CPL ao Departamento

Técnico desta Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, solicitação de análise e

emissão de Parecer Técnico do Procedimento de Chamamento Público epigrafado realizado

por esta Municipalidade, acerca de documentação complementar relativa à qualificação

técnica exigida para fins de Habilitação, nos termos do item (5) do Edital em referência, após

concedida, pela Comissão Permanente de Licitações, reabertura de prazo para envio de

documentação faltante, bem como prorrogação do referido prazo para complementação

pelas participantes.

O presente procedimento de Chamamento Público tem por obieto a contratação de

organização(ôesl cooperativas e/ou associaçôes de catadores de materiais recicláveis e

reutilizáveis para a execução de serviços públicos de PROCESSAMENTO e

COMERCIALIZAÇÃO 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.

Vieram para análise os documentos protocolados e apresentados pelas seguintes

cooperativas e/ou associações de catadores:

o ARCREVI - Associação dos Recicladores e Coletores de Recicláveis do

Vale do Iguaçu, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPI/MF sob

n.e 03.402.9A2/0001-36, com sede na Estrada André Balardini, 186 - Bairro

cristo Rei, união da vitória/PR.

o COOPERTRÁGE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES

ECOLÓGICOS, pessoa iurídica de direito privado, inscrita no CNPI/MF sob

n.q 18.867.389/0001-32, com sede na Rua Felix Durdyn, 144 - Bairro Cristo
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITóRIA
Rua Dr. Cruz Machado, 205 - 3" ê 40 Pavimentos
Fone: 42 3521-1200
cNPJ 75.967.760 IOOO1-7 I
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Preliminarmente, é necessário mencionar que a presente manifestação representa

um parecer de caráter técnico, tendo como objetivo a análise do aspecto exclusivamente

documental, no que tange à conformidade (ou desconformidade) da documentação

apresentada pelas participantes relativamente à qualificação técnica. perante às

exigências do Edital.

Conforme se depreende do Edital, os documentos exigidos para fins de Habilitação

sao:

s. Dos Doct MENTos PÁRA A HAAILITAçÀO
5.1. As Assoclaçôês ou Coopêratlves lnteressedes deverào encamiüâr e Comissào

Pernlânente de Llcltaçào os docr,lnentos e seguir:

5.1.1. Àto Constihrti\o, Estenrto ou CoDtrâto Soci3l:

5.1.2. Prolã de,nscrlçào no Cadastro Nacional da Pessoa lurídica (CNPIJ medientê i
apresenteçào do comprovânte de lnscriçào e de sltuaçào câdastrâl emlttdâ pele Secrêtârlâ

dâ Rêcetta Fêderâl do Brãsil:

5.1.3. Prove de regularidade com a Fazenrla federal (Coniunta de Quitaçào de Trlbutos
Federels, de Di{tde hlbuca de Unlào e Regulartdade Soclal Prêr'ldenctárla - INSS. er?êdldâ
pels Secretarie dâ Recelta Federel), f,staduol (Negattl: dê Trtbutos Estaduals ernitida pele
respêctlva Sêcrêtârlâ de Estâdo da Fazenda) e,lrrrnrcrpa, (Negâtiva de todos os Trtbutos
Munlcipeis, expedidâ pele respectiva Secretaria Munlcipal cla Fazenda) da sede dà ltcitente,
dêntro de seus prâzos de valldade. de acordo com o Artigo 29, inclso III da Lei n!
8.66tilr993:

5.1.4. Prôrã de inexistêncie de débltos lrndimplidos perante a lustlça do Trâbalho, medlrnte
e âpresentaçào de Cêrttdào Negâtivâ ou Positil.a conr Efelto de Nêgetlve. nos termos do

artlgo 6112-Á dâ Consolldaçào dJJ Leis do Trabirlho, aprovada pelo Decreto-Lrl 5.452, dê te
dê mâio de 1943.

5.1.5. Prorã de regularldade pêrante o Fundo de Gârarrtlâ por Tempo de Sen'lço - FGTS.

nredlente âprpsentação do Cerflficado cle Regularldade do FGTS - CRF, íomecldo peh CâL\â

Econô[rica Federal - CÊF:

'NAo Íú eu qE or.ten l oeoca? SeloÍorw. cqqoef Ntu te Wlorc rsn d.5f,dnE', pob o Se,,hü, oet D{]tq
abró comwcê poronde vÉê aidot-.l@gl1!y
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5.1.6. Llcençâ Amblental rálida para as etlvtdedes cle arnrazenamento dê rêsídtros e
operâÊo dê uína/central de ülagem de residuos sólldos urbanos, erúttdâ êm nome da

orgenizâçào e perâ o endereço atual de suas lnstâlaçÕes fislcas, emtida pclo órgào

amblentâl estad[â];

5.1.11. DeclaraÉo da(s] resp€cdya(s) associaçâo[ôês) ê/ou coopêradva(s) de qur possui

tD.fuaestmtula e plena capâcidâdê operaclonal e admlnistretlva pâra êxêcntar os servlços de

PRocEssÀMEt{To e COMERcIÂUzÁQio de residuos sólldos urbanos potcnciâlmcnte

reutilizáveis ê/ou reciclár?i§ secos, de caracterÍsticas domiclliares ou êquiparados,

proveüiente dos sêrvlços de coleta seledva públlca no Muntcíplo de Urtião da Vttorlâ (Ánexo

llr);

5.1.12. Declâração âssinada pllo responsável lê8al da A5soctâÉo ou Cooperaüva de

câtedores de matcriais recldát'€i5 contlltdo a rclaçào nomlnil ê numórica dos

equlpamêntos. máquinas, rectpientes e insumos disponiveis que serão udllzados na

execuÉo dos refêrldos sêrviços, ertr con ormidâde às especlficaçôes e ao numerário

mídmos êstâbelecldos no Têrmo dê Rêferênclâ ê nos Proietos Báslcos de cada Lote, paÉes

lntegrantes deste Edital (Anexo nn; conforme listagem abaixor

No cato do Lote l:
Ume (Ol) estetra de tíÂgem de Ieai&btrg seis (6,00) Eetros de comprlmêrto

útil da correia transportadora eD perfelto estado de funclonamÇnto (OBS,: O

comprtmênto ltrÍaiE! dê seis (6,00) rDêtros se refer" à correla transportadora,

medida na horizontâl, descontedo5 quaisquer câÍenagens ou apeÍirtos

sirlilares);
Uma [Ol) prensa enferdadeha com cêpacidade nominâl de 120 ' 200 kg dê Pêso

do fardo e força de 12 ToDeladâs;

Reciplêntes para armazenaBento temPorário de rêsíduos §elecionedos ê de

releitos, em número suffclente e adequâdo à capacldade de tria8em e expediÉo,

em coúormidade aos Planos de ContÍole Ambientál aprovados no órgào

ambientâl estadual, coBo por exeüplo: contentores, ó(9 bqgs, tambores

meÉllcos. boEbonâs plásticas, entre outros;

No caso do Lote 2:
o Uma (01) estelra de triâgêm de ga.E]blEq seG (6,00) metÍos de coEprimênto

útil da corÍeia trdEportadore êm Perfelto e§tádo dê Âmcionamento (OBS.: O

'Nào fut ar qu. ordcnci o voci? S4o forla c .otuioio! Ndo § nPayor. icm dctonim.. Poit o S.nhor- Ô ta) Dtus

artnná con voé por on.l. !Éé andor'.1ÉrtL9'
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5.1.7. Arerá da Vl$lâncla Sanltárla:

5.1.8. Uccnça de locâllzáçào ê Funclonamento do Munlcipto:

5.1.9. Certlf,caclo de ucenclâmento do corpo de Bombelros Miltar - CLCB:

5.1.10. Dêclareçâo Uniflcada (Ancxo ll);

%-
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comprlmento &iEUnO dê sels (6.00) metros sê rêferê à corÍêia trànsportâdora
Eedlda na horizontal, descontados quaisquer ciüênagens ou aparetos
simlleres);

Ume (01) prensa enhrdadelra com capacidâde nomlnâl dê 120 - 200 kg dê peso

do fardo ê íorçâ dê 12 Tonêladâs;

Reciplênt€s para ârmazen nento temporário de resíduos selecionados e dê

releitos, em nfunero suficiênte e adequâdo à capec'idadê de tiagem e expedlçào,
em conformidâdê aos Plânos de Controlê Âriblêntâl âprovedôs no órgão
amblentel estadua.l, como por exemplor contentorcs, big bqgs, tamborês
metâicos, bombonas plásüces, entre outros;

5.1.13. Laudo Técnlco subscrito por prof,sslonâl legalmênte habllltado êm segurançe do
trabelho (Engenheiro [a) de Segurança do Trabalho), com relatório fotográfico em anêxo,
atestândo quê os equipameDtos, máquinas, rêciplêntes e lnsumos disponíveis quê sêrão
utilizados na execuçào dos referidos servicos (lisados na DeclaraÉo do ltem 5.1.12)
esteiam êm conformidade às def,nições dadas pelas Norrnas Rêgulâme[tadoras (Nfu) e ao
Capitulo V (Da Sêgurança e da Mediclnâ do Trabâlho) do TÍtulo U dâ Consolldação das Lels
do Trabalho (CLTJ, com redação dadâ pela Lel ne 6,514/1977, bem como etêstândo se os

equipementos atendêm às dlmensões e especiflcaçôes mínlmas do Ítem 5.1.12 supra. O

Laudo Técnico deve ser acompanhado de Anotaçào de Responsabilldade Técnica - ÂRT.

5,1.13.7. Obserlrcçào: As marcas, os modelos, e outras cara(xcrísticas dos yeÍculos
propostos pdra a rcaltzdção dos serviços ficom o critérlo da Contmtada, desdê que
obseruadas exigâncios e condiçôes eryressas no Ternrc de Referéncío e Projetos
B<Ísicos.

5.1,13.2. Obsetyaçáo: Os equlpamentos, máquinds, reclplentes e insl,tntos devmt
atend.er à todas as normas técnícas e regulamentares vigentes, como por exemplo as
normos técnicas do Assoclação BrasileÍro de Normas Técnlcas e as Normos
Regulamentadoros - IVR relatrvas à segurança e medlcina do trabalho, cuJd
rxponsabilídode de atendlmento é unícamente da Assoclaçào e/ou Cooperdtlvd e não
seró objeto de verificações em vlstortos pelo llunícípio.

5.1,1.4. DeclaraÉo formal, passada pêlo representante legal da enüdade, indicândo o(s)
pronssional(is) legdmente habiütado(s) paÍa atuzlr como Responsável Técnico para
rêsponder têcrücamente pêlos servlços contrâtâdos, conforme modelo contido no (Anexo
v);

S.1.15. DeclaraSo forrnal, passada pêto(aJ Responsávêl Técnico(a) da enddade autorlzando
sua inclusâo na equipe, conforme modêlo de declaraçâo contido no (Anêxo VI).

5.2. A ausôncia de qualquer um dos documentos do item 5 acarretará na desabütaçào da

Âssociaçâo ou Coopêretive

5.3. O dêscumpdmento de quaisquer das especificâçôes e/ou do numerário mínlnros

'Nào fut an qu. o.drnci d rlo{ê? S.jc Íortc c coraJoso! Nào * npayorc n ín dataumc, poít o Sanhor, o se,r Dítrs,
estoni com tocê pot gndc r&ê qndar'. ,ÁttrllJll'
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estabelecldos no Termo de Referência e nos Proiêtos Básicos dê cada Lote para

equipamentos, máquinas, recipiêntes e inzumos, nos documentos entreSuês pêIes

proponêntes, Ustados no ltem 5, e ainda dêsconforrnidadê êm relaSo à legislaçâo de

segurânçe e mediclna do trâbalho no Laudo Técnico do item 5.1.13, acârretârá na

desabiutaçào da Assoclãçào ou Cooperâtiva.

Art 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

I - registro ou inscrição no entidode profissional competente;

II - comprovação de apüdõo para desempenho de atividode pertinente e

compatível em característÍcas, quonüdodes e prazos com o objeto do licitoção, e
indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e

disponíveis pora a realização do objeto da licitoção, bem como da qualificoção de cada

um dos membros da equipe técnica que se responsobilizaró pelos trabalhos;

III - comprovação, fornecida pelo órgão licítante, de que recebeu os documentos,

e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condíções

locais pora o cumprimento das obrigoções objeto da licitação;

IV - provo de otendímento de requisitos previstos em lei especiol, quando for o

cQso.

Portanto. ouanto à qualificacão técnica. no caso concreto. cabe a análise dos

documentos exigidos nos itens 5.1.6 ao 5.1.9 e 5.1.11 ao 5.1.15 do Edital'

Quanto aos demais requisitos previstos na legislação vigente (p' exemplo:

I- habilitação iurídica; III - qualificação econômico-financeira; IV - regularidade fiscal e

trabalhista; V - cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7e da Constituição

FederalJ deverá ser a documentação das proponentes analisada pela Comissão Permanente

de Licitações e/ou pelo Departamento Jurídico.

Passamos à análise da documentação apresentada pelas proponentes,

relativamente à qualificação técnica exigida para fins de Habilitação:

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

No caso da documentação complementar da Associação dos Recicladores e

Coletores de Recicláveis do Vale do lguaçu, será analisado neste Parecer a documentação

relativa ao item 5.1.13., (item para o qual a CPL concedeu reabertura de prazo para envio

de documentação faltanteJ, tendo em vista que os demais itens se apresentavam em

conformidade às exigências do edital com a documentação inicialmente apresentada.

t
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As exigências documentais quanto à qualificacão técnica nos processos de dispensa de

licitação ou licitação são definidas pelo Art. 30 da Lei 8666/1993:
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5.1.13. Laudo Técnico subscrito por profissional legalmente habilitado em segurança do

trabalho IEngenheiro(a) de Segurança do Trabalho), com relatório fotográfico em anexo,

atestando que os equipamentos, máquinas, recipientes e insumos disponíveis que serão

utilizados na execução dos referidos serviços flistados na Declaração do item 5.1.12)

esteiam em conformidade às definições dadas pelas Normas Regulamentadoras (NRsJ e ao

Capítulo V [Da Segurança e da Medicina do Trabalho) do Título II da Consolidação das Leis

do Trabalho (CLT), com redação dada pela Lei na 6.514/1977, bem como atestando se os

equipamentos atendem às dimensões e especificações mínimas do item 5.1.12 supra. O

Laudo Técnico deve ser acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.

5.7.73,7. Observação: As morcos, os modelos, e outros características dos veículos
propostos para a realização dos serviços ficam o citério do Contratada, desde que

observodas exigências e condições expressos no Termo de Referência e Proietos
Básicos.

5,7.73,2. Observação: Os equipamentos, máquínos, recipientes e insumos devem

atender à todos as normas técnicas e regulomentares vigentes, como por exemplo as

normas técnicas da Associação Brdsileira de Normas Técnicas e as Normos
Regulomentodoras - NR relativas à segurança e medicina do trabalho, cuia
responsabilidode de atendimento é unicamente da Associação e/ou Cooperotiva e não
será objeto de verificações em vistorias pelo Município.

- > Apresentou Laudo Técnico de Adequação de Segurança da prensa enfardadeira PHV DT

03; segue captura da capa:

Página 6 de 20
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fqupltiftflo:
PRENSA ENFARDADEIRA PHV DT 03

r{uM€no oE ,c t:
2176

PÀrf,luÔtlolrlÂG1

01
fÀBgr(ÁflÍt:
DETROIT

Í^8ftC çÂO:
2420

C.ntro d. tntcnh.rtr & !ê8urrôÍ. LIDÁ

5. CONCLUSÂO E ENTREGA

5.í. COTTICLUSÀO

O eqLrpaficrto obteto úr orêr€.t€ lâudô €.(ontr:|.r. r (ônrormrddo6 .06 . \B 1I

5.2 ENÍREGA

FLS

Da.liro átrâ!é: d€ite .toatrrn€rlo tet r!.!bldo o tludo Tê(r
0!2022'rlr01{}! !h Ccntro dÊ lnaGnhanô & 9êÍuràiÍà LruÂ

Conforme o laudo técnico apresentado, a prensa enfardadeira PHV DT 03 encontra-se em

conformidade com a NR 12 e atende as especificações mínimas.

FI.S
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- > Apresentou Laudo Técnico de Adequação de Segurança da Esteira de Triagem; segue
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(@
captura da capa

LAUOO TÉCNTCO DE ADEOUAçÃO OE
SEGURANçA

i§ l
,lj,

a(UDrl.trlg.
ESTEIRA DE TRIAGEM

_ úaaEto oa Írr
NAO IOENTITICADO

P^rmôi|o/ü6:
02

rAttclÍtÍt,
PRÓPRIA

,r!aE çIo:
2022

Conforme exigência do Edital, a esteira de triagem deve possuir no mínimo seis (6,00)

metros de comprimento.

A proponente apresentou Laudo Técnico consignando que a esteira de triagem possui seis

metros e quarenta centímetros [6,a0 m) de comprimento, aten II o a especificação do

Edital quanto à dimensão mínima, segue captura do Laudo:

g" FLS
o-

o
I

U9É rito
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C.nt & lrr.nh.ra a t.ÚrrrrF l,IDa
ln..d. lr.lilíl. tfto, lllít CÍt ta@l. aq!

aôln lBd únr& d. vx&i. , Pl
lrrl$9It llr, 5úÉa.{rnàatÉt,t.,i !'

,ü,t ot ÍtÍaGt
,t;ptõ túttx t a
orrollnoa

Frs

ullur flo m lQUta^*mo

crra. {
(^i ctfd'n< r oc 

'locErso§*lo!totlltE
XÀltJO Oír O6(»tt toitt
x.rnrçloElr
rattí-b oti o xrrlmrlclo
rrclftA
rrlrtclo artr/r
,r flro^ort o r.àUltrçIo
!úllc
xnx

O .qr?.rtlcrt a útõo ú ,6a!§o dr t,htrn .h r.rtúr1 SJG colsr.
íe r.t .co t ot úácrlrr +. !.rao dríj'taôr p.a . Ífild.a.ln oi
rcíd/or i& ep.rr6i .l. E do Gll' xj.r c...aGttr.t ífi.., . $ínú.s
. nm 4. afiú |n.|oí e.lo...fi.írLt. .rd.g.üi!t r!ãrr. d.. irdaar

Pro(rt5íra-rrtdtlarko.^tan dÉênroh,!ul.DcrÊ..t,ãd

Segue imagens capturadas do Laudo, o qual atesta a conformidade do equipamento às

Normas Regulamentadoras INRs]:

C.ntro d. fq..lr.í. & !.asr.õÍr LÍo^

3.I, oIsPosITIvos ELÉTREos. oE PARÍIDA. AcIoNAi,tENTo E PARÂoA. ÍN

(@
oidê roo..danloa prôd! litto lo(airrdo
lâl..ll dã náqlini quc pE mrt? : uau.llr.çar
úo5. em caso dr êmaflÔnoà. por oúrà. ce3,
)5 iào poí mào dé boroãÉ9, oênDÍam .c,on
lúo3 !aô dê difidl bu.la oi .otu.ndos d€ .rr

!oãÉ guê nâo o operado.. Oí
Émcnto vrrunll.tro ! n:o a(ldafita
rninrcnto nao !êrrnhafi o

-.a',

I

I t
a

o

ôl
UL tÀoo

L
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(@ (.nt o d. aat.ãhrír I taúdnf. LÍDA

] 2 SISÍÊMAS DE SEGURANCA.NR I2 5)

ia-'

FLS

'v

PâíeaeÍ: ConsideÍamo! que ã àtual gitoação ejtô eín confoÍmrc,ade (om o objetoo dã NR-lz

trt!,à!

3.3. ARRANJO FIS|CO E TNSTALAçôES (NR 12.2)
Ob9€rvaíno5 que ha deírmitaçào, p€rimetral entr! ã máqulna e a áreà de €iículação que
po5llballtam ô moumentaíào, dos operadoíes por oÍasÊo das atrvrdâdes O aonjuoto da máqurna
le apresenta estável 5€m porsabilidade de de5locâment05 poÍ qualquêr motivo à(idenlal Os ptsor
5e ehcO.traín aom ceíeatêristiaas que sugerem rereín íerstente, às aargas a que estro
deltinàdàr e tem solução de aontinuidade. O arôárenâlneôto dos Bets e lerem trabalhàdos Írca
proxrmo à máquina e peÍmitem o deslocâmento com eapaço adequado eín torno dela.

§(t

FI-S
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITóRIA
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@ 'Hnh:fffii;;iT.t'g:i*
,!2. 9992t 8l 7, *"0.O-e.-.r*,;3É

3.a. surAr rrlçÃo (NR r2..r2l í; P

Â máqúrn. possur í^àlLzaçào de leturençà pàra âdve(rr tlrbálhàdores e terceiros sobre or n\os
â qúe eslão arpo5lor, ne.esráíiat parà diminltr a po§sibilidade de ãcidentes- A 

'lnal|lação \errstenlê fraa destà(adà prór,mo dâ máqurne, àslrm (omo está lo(àlitada em luSar vrsiv€l e5círta
êm PoÍtutuês do Erasil

Segue captura da Conclusão do Laudo, o qual atesta a conformidade do equipamento às

Normas Regulamentadoras (NRs):

Fr-s

u§9

o
4

Página U de 20

SEGUBATçA
mlflmE:

sl



ffi
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA ]TIUNICIPAL DE UNIÃO DA VITóRIA
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C.íáro rh tllrít í. t !.aura.F tIDÂ
hr.d. krúliÀr tt.n.. ;,.:|o, (If lrSor-!{B

&,ll1 L$!, Unlao d. \i5rô.8 - if,
1.2 ) 99É1t.tl7r, r.,rúot6rcnn it?r..oF br

5. CONCLUSÃO E ENTREGA

5.r. coNcLusÂo

I
: çL!

t»alÜ.|r|.n t!í urlnrtrdo . rt{arido aqüirrr.í{o a Í.r!,oíE üilia.|no-nq5, l.Ô a§ 9ü§r da tai qlÉ .. \u-j
inífirr.Cêa aorrst-artrí n!ít tado Ía{nLr .tt& lrn aoríormldadr aDfi r laltrltçlo a ilôírnat Taortaú
lrn úaor, . Írtt r§a rpaírdo írt doí!ío aír ao'llÍ,lo

Mod.Í{õ n.í ncím.t ârôr r rlâtr d. rvílâÉo nto inúrtilií.rÍr . v.lldádê d.at! tauda Técnlco- tm
c.io da Inuóôí. ,ubltaaalàl rh,rôítt.r e Êro..dlnt rio! irilantã, um noYo tiudo Íànko dcva ra.
lêenrado

Íodo arlo.ço tasriaa a o 6tado da !éarliaa ioíÍn côaridÊrrdot paaa aúaliar a ãntü. notb ,ttr clr
q§6lo i, rdrdiçêc! ac..tr .,o.qúifrmrírlo r|lb.nátb. êía [audo Têr!'ico.

Poí fió, o rdtíiro lqulp.Ír.nto arEônlÍr.* d! rÊonto coÍn àr Êri!à,Eiü dr tti- t, Ç .í dtÍrt trtr dE
p.orêtô3 dê gnaÍnrr da *arrTanta da t{!i ltli3i2022., poítihto, .daqurdo 9aa. ,íodrrí.o riraot
í?Írdu$5.os opêÍrdoreÍ ! lê{aaiÍor.

Coaldarxido ql,l{ o aquFallrôto Êrú ür opcrrÉo, al?eê aa tar lrn Ért. qua ca.a{t§iíir5s BÍalt
do rqlrÉml'rlo @crt írúlaa êÍn íríçlo a,a íúu rr'o, burla, arallutrn§lo rítadaqllât t ou hsdarçâs m
rl'1bLntÊ Poí irtô, Étr l.rudo ÍÉtnico Ç, poíanto. a rlrponrabllir.dc ht.l d. r.! Í:ltrtlrtr tr.Íê
cnquaBlo 9ará/narãn at aEr.rdílà.. .rr.ríltraaLt ao ldr3o dô paíodo Oa aalilila a a{ClàCo

5.I. EiITREGA

OÇclrro rtr*,(r daíe do.lrrlÊ1to" Er r...birro o LuCo laari<o ta td.quaÍao dG LSr'|nçr
O12O,I -l-flD{Dl d. fc.tío da Énaanliarb I S.!r|..'|ça L?DÀ

ll/l l./2022

f.-
s.rÉra iobrrio ,üYtr

csú PN -ltTlsD-sc u0 r9r
a

tortnkiro da Í.ÍurrE do
h.b$l|o

5ÂNDnO
nouRro *.ã'r*'
^wrs:8ore 

ffisiiii,'.
63á,19L ,rr.)r qrE í

Foi apresentada Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, conforme exigido no item
5.1.13, subscrita pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho Sandro Roberto Alves, ART Na

77 20225049671, para a atividade Laudo de máquinas e equipamentos (NR 12) - segurança
do trobalho, para os dois (2) laudos.

CONCLUSÃO: Quanto à qualificação técnica, a Associação dos Recicladores e Coletores de

Recicláveis do Vale do Iguaçu apresentou os documentos em conformidade às exigências do

L inoo

Edital.

PáBina 12 de 20
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Portanto, documento apresentado em conformidade à exigência editalícia (item 5.1.13.).

FI-S
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COOPERTRAGE . COOPERATIVA DE TRABALHO DOS ÂGENTES ECOLÓGICOS

No caso da documentação complementar da Cooperativa de Trabalho dos Agentes

Ecológicos, será analisado neste Parecer a documentação relativa aos itens 5.1'7. ; 5.1.9. e

5.1.13., (itens para os quais a CPL concedeu reabertura de prazo para envio de

documentação faltante), tendo em vista que os demais itens se apresentavam em

conformidade às exigências do edital, com a documentação inicialmente apresentada.

- > Apresentou Licença Sanitária Ne 202200010000236 com vencimento em 04/08/2023
para as atividades Iicenciadas: Coleta de resíduos não-perigosos; emitida para o endereço

de funcionamento Rua Felix Durdyn,744 - Cristo Rei, União da Vitória.

Apresentou também "Declaração de Dispensa de Licença Sanitaria - Pessoa Jurídica" dos

ramos de atividade listados, para o mesmo endereço. Segue captura do documento:

ESTAM DO PAMNA
PÊETE|TURA MTJNICIPAI. D€ UNIÀO DA VIÍORIA

SEC,RÊTARIÀ UUXICIPA| DE SAUOE
oE Alt^rrefi) v/rílcrFÁi ft vrcll^\. r^ t^íT^a.À

FLS

Occltõçào d! OtBp.nra do Llccnçr S.nltârls - Paasoa Juídlca

lúit 6 rücqrar- ô.ataü.n:!b 3tt.9lg- i.rn cLit5 Ô qo odo rurà.. I ltr.&aÉâ
d. .9..Êâ lridaoa ó. aab. !úa a Êílkaç& Ô tlÍgl'vt ó. .qarr lsllcê Íll}'(. dê ccr.lçÕ.. d.
.rilônôê d. !.qrranÍr ! lriah dot Íit màd!..L.ül . aÍiG t qiú&. ,58 ! p..E ç- ó. r..ú r râ(É.

sÉirad r ari.!l,t r,r cór.Léo ,úIt rt.a ôa aü,tdd- r,ãtôntólvó.t. drro.ú d coÓgc seÍrlo óo

Êaaíb llr Etra.tra r' ll.ll![l ,.$-úroaa pao M Er*tur 
^' 

5711O2 os or,l§ oç ri.í. rààt '
lo) . Líl€o úe..a $. o .d-.rrrír.ô ó.tl a,nF

cr:
383§.1!)

a6tt.ror

{{!{,7-l@

{aE7-7rO!

a7a$?!r0

D.Gba r rü!ta. tsla.L- Ctarg
.Larr.ah n ,!-,Í r5üE r-n ú
cftÉÔrúr-Ê.8-
c-sdô-ar..ÚibifGÉÓp.t*
tutúqraErrb.*d..Êr'&
cdnaib -ra- a orúr rs.dr

Uírâo da VltfiE{PÊ) 07 do NovôíSrc d. m22

FI-S
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segue captura da Licença sanitária Na 202200010000236

ESTADODOP^RA\A \ "PREFLÍTURA tiI( \I(.IPAI, DE I-'\I{o DA vITt,}RIA TI
St CR l: fAR I \ \lU \I('IPAL DL s AUI)l

DTPAR I AlíE\ lO Mtrl\l( IPAL Dt vlctLÁt\( t.1
s\\rÍÀRtÁ

LtcENÇA SANTTÂRn N" 202200010000236

vExcluExTo. 0a 08 / 2023

R.rào Socl.l

ffi
.)

.r'

CooPER^llvA oE tR^S^Llto 0G AGCr{ÍEs Ecoroctccs
C@P€ffR^E€
CooPERAIIVA 0E IR aArtio 0OS 

^CÉNÍES 
ECOTOGTCOS

COOPÉR TFAG€
r8.ô6? 3&060r-12
12131

Fãt o!,Ívyn 1a4 - C.úlo R€' . únúô Oa V{oíia,/PR - ô4€OtISl

CTPJ.
lnrcriçlo llunictptt
EnirrÍaf§

ÂÍIVIOADES LICENCI.ADAS

lall{tro . Côràrs d. .rsiúE nlo-pâ,rgo6o.

OSSEnY^çAO rrcEllçiA slrNÍÁRtA EM|ÍOA D€ FOR$^ Sti{pUFtC^OA. coíc.oíb ior rêÍmo5 oi
Reloluç"ào r. t0314 2020 dr SESATPR. O toí?r.ci,n.rnto (a .|.aoç6 Safttám Skndí caía nâo ,s6.tó o
i§l.b.L(trr-ií,b rr. .rarír . L{l.laçao $gan!r. aaÍlro paÊdvlt dr lhca{r.çao. a qr.tqu€r i€mDo pata

^rüirrrá! 
Srrl .b cdíra.íb roà príu ú Tfca{ao tí. aaôçôar prseür ít L.i fuaor,rt n." t3.$1. j.29

d. Írot'.n!à.o :&l. rrgr/ffi pato lhútta Eitaüd n.. 6,rl t ê 23 dê lnrôd.20C2.

IIARCIA REGINA fÉR

Portanto, documento apresentado em conformidade à exigência editalícia.

5.1.9, Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros Militar - CLCB, quando

aplicável

- > Apresentou Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros

3.9.01.2 2.000103 4377 -40, coÍn validade até 8 de abril de 2023;
CLCB NA

No CLCB consta como Código de Atividade Econômica (CNAEI:

4785/7 -99 - Comércio vareiista de outros arti8os usados

3839 /4-99 - Recuperação de materiais não especificados anteriormente

3811/4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

4687 /7 -01- Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão

4687 /7-02 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e

papelão

4687 /7-03 Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos

ôEu

FI-S
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Destaca-se as seguintes condicionantes: i) capacidade de público de 50 pessoas e ii)
proibição do uso de GLP.

Portanto, o documento apresentado está em conformidade à exigência editalícia.

5.1.13. Laudo Técnico subscrito por profissional legalmente habilitado em segurança do

trabalho (Engenheiro(al de Segurança do Trabalho), com relatório fotográfico em anexo,

atestando que os equipamentos, máquinas, recipientes e insumos disponíveis que serão

utilizados na execução dos referidos serviços flistados na Declaração do item 5.1.12)

esteiam em conformidade às definições dadas pelas Normas Regulamentadoras [NRs) e ao

Capítulo V (Da Segurança e da Medicina do Trabalho) do Título It da Consolidação das Leis

do Trabalho (CLT), com redação dada pela Lei no 6.51411977, bem como atestando se os

equipamentos atendem às dimensões e especificações mínimas do item 5.1.12 supra. O

Laudo Técnico deve ser acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.

5.1,73,1, Obselação: As marcas, os modelos, e outras coracterísticas dos veículos
propostos paro a realízação dos seryiços Íicom o crttério da Contratada, desde que
obseryadas exigências e condições expressos no Termo de Referêncio e Projetos
Básicos.

5.7,73.2, Observoção: Os equípamentos, máquinas, recipientes e Ínsumos devem
atender à todas os normas técnicas e regulamentares vigentes, como por exemplo as
normas técnicos do Associação Brasileiro de Normas Técnicas e as Normas
Regulamentadoras - IVR relotivas à segurança e medicina do trabalho, cujo
responsabilidade de atendimento é unicamente do Associação e/ou Cooperativo e não
será objeto de verificações em vistorias pelo Município.

- > Apresentou Laudo Técnico dos equipamentos da unidade de seleção e compactação de

resíduos sólidos, elaborado de acordo com as Normas Regulamentadoras Ne 11e Nq 12-

Foram abarcados os seguintes equipamentos/máquinas: esteira transportadora, prensa

hidráulica e bolsas de armazenamento.

Segue captura da capa do Laudo Técnico:

FLS
o:io
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J:acoes
FLS ?

Laudo Técnico

Bolsas de ermâzenámento

Esteira transportadoÍâ

Prensa hrdráulrca

Laudo léaô@ dc coírhímÉaalê éoa aqrgaíraíltoa (b uMáda da llta{ao ê cqrpüa+áo
dê ,lcdador !#o3 dê aaôÍdo coín c!ín aa ÀârÍlaa Rq[,'tLíüeóorá3 n' I I ô t 2

A esteira de triagem possui 11,00 m de comprimento, conforme o laudo (extrato a seguir),

atendendo ao requisito previsto em Edital, de no mínimo seis (6,00) metros de

comprimento útil da correia transportadora.

Esterrâ
Fabrícantê
Moddo
l{úrÊro de sárÉ.
Compdmênlo c§êlrâ
Altuía êíúíada dê rnáânal
Allüra selda de malerial

LerEure da esterrâ
Dâa de hricaçÉo.

sem r"grslro
sem reg,§Ío
seo t r rgrslro
.l1.0 m

080m
0 80m
0.93Ín
seÍn regríÍo

No item 6. Análise técnica, o Laudo Técnico consigna que no caso do equipamento

esteira de triagem, o seu painel elétrico atende aos requisitos da NR-12.

O Laudo Técnico também constatou que, após adequações, em avaliação realizada

em23 /nov /2OZZ, o equipamento dispõe do número adequado de botoeiras de emergência

[conforme p

de trabalho.
), sendo evidenciado uma botoeira de emergência por posto

FLS

no

ostos de trabalho
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Segue captura do item do Laudo Técnico:

J :ecoas FLt,

4/
a

8. tuúlirc tócnica

Com ba- na Epaçao íorú1 nÍacirn!(h € lens obúaívaÍbr para cadr

squpaÍncí o, c pcL ar/-açao doE píErc b rrddâ . A9írêaç.o ô RÉc dascÍitos

ã Eêguií

Bolsas dê ãÍrrazcílamento

ÂvaL(b qua no caírBg€rtlênb dG Íüaíúro3 a caÍga s0àcâda íu! boE.3 é dê dá í00

kg. 20 vÉao *üo de c.Í!.linr. da 2 000 kg

O! nrcoa ilêntifcâab6 no caíüg€m€íío a ínovÍmfiaçâo d- bobar slo
s mírlgm"nb da .tç8

b lomÍÍmnto d! bobâ

Csn büâ fiG ris€os Ír€ntiicadG, bi ÍGStzl(ra I âoíroâÇaô dc flsco3, dê!€Íiá
Eb3lxo

lÍoíÍtÊínano dâ Dotsâ

Estâia tÍãnsp9Ítadora

ÂvôlEdo qeo o g.rnal dátnco aiaftrê aG ÍGquhitos dâ NR-t2

Co{l3Lbô qu. @Í!dô,ra tÍaôdhrn Gír t É3 pontos do aqulpsrÉíÍo: no ini*r. m
Ínab € no tinrl Da tcoÍdo coín o íÊqubto t2 6 2 llist! uma b.locir da lmcr!únda por
pocto dc traballo

Os Écos dêílúcados n€ opGrrç&.L ld.ira tranlpo.tdon 3âo

I càoqua ôláfico na opaÍqáo do pãnat elÉt Eo

b nâo coítsêgur paíâÍ ô ê$4)âírGÍio mêdaâlrLnb Gín siuáÇúa! ô
cmaíEÊfrôe

c coíírÉ& duÍí ê oparaçao no cíndÍD dê .ntíada dc mácfial
d mnanôfilo ímroAroÉrb duraí ê pÍEdiÍnGnto Íh maílrânÇáo

04

Em relação à prensa hidráulica, o Laudo Técnico consigna que para o equipamento
não foram observados riscos na rotina de operação do equipamento, segue captura do ite

,FLS

u ri,

c

FE NP ,-:. .

0l
0l
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PÉtu hldÉulca Sto{lmêÉt
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Conforme o item L do Laudo, "os equipomentos ovaliados oferecem seguranço aos usuários,

podendo ser prontamente utilizados, devendo ser seguidas os recomendações técnicas."

Conforme o item 9. Conclusão: "Após a avaliação dos equipamentos no local de trobalho no

dio 12/set/2022 e 23/nov/2022 e reolizado a aprecíação de riscos, constatodo que os

equipomentos são seguros para a operocão. devendo ser executadas as recomendações

técnícas pora aumento da seguronça na operação."
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Apresentou ainda Laudo Técnico de inspeção do sistema de adequação do painel de

acionamento e proteçôes da esteira transportadora, segundo NR 12, com verificação da

§É Ur,J4

FLS
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instalação de acionamento, proteçôes e adequação do sistema, documentação por fotos e

verificação do sistema por testes de funcionamento. Segue captura:
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Conforme o item "Conclusâo", ficou atestado que os sistemas de adequação de acionamento

e proteções estão de acordo a Avaliação e Análise de Risco categoria 3, da N R12 - Segurança

no trabalho em máquinas e equipamentos, Portaria Na 916... Segue captura:
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Foram apresentadas as seguintes Anotações de Responsabilidade Técnica - ART, conforme

exigido no item 5.1.13,:

o ART na 7720225073367 subscrita pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho Ruy

Carlos Jacobs, para a atividade técnica [Avalioção, Condução de serviço técnico,

Laudol de máquinas e equipamentos (NR12) - seguronço do trabalho,3,00 unid -
Equipamentos: big bag, esteira transportadora, prensa hidráulica Stollmeir.

Portanto, documentos (Laudos Técnicos) apresentados em conformidade à exigência

editalícia.

CONCLUSÃO: Quanto à qualificação técnica, a Cooperativa de Trabalho dos Agentes

Ecológicos apresentou os documentos em conformidade às exigências do Edital.

E o nosso parecer

União da Vitória, 14 de dezembro de 2022

lbert Otto Bach
Engenheiro Ambiental
Decreto na 472/2017
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ART ne 172o226273702 subscrita pelo Engenheiro Eletricista Antonio Pires do

Prado Neto, para a atividade técnica ÍLaudol de quodro de comando, 1,00 serviço -
Adequação de máquÍna segundo a NR12 - Segurança no trabalho em máquinas e

equipamentos, da porte elétrica.


