
REABERTURA DE PRAZO PARA ENVIO DE DOCUMENTAÇ AO FALTANTE

Ref.: Chamada Pública n. ' 006/2022 - Processo Administrativo n.' 17 9 12022

@p!9; Contratação de organização(ões) cooperativas e/ou associações de catadores de

materiais recicláveis e reutilizáveis para a execução de serviços público de

pROCESSAMENTO e COMERCIALTZAÇÀO de resíduos sólidos urbanos potencialmente

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

proveniente dos serviços de coleta seletiva púbtica no Município de união da vitória.

Considerando a INABILITAÇÃO de ambas as

TRABALHO DOS AGENTES ECOLOGICOS

l8h0 dod t4nU2

partlclpantes,
. CNPJ N."

COOPERATIVA DE

18.867.389/0001-32 e

ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES E COLETORES DE RECICLÁVEIS DO VALE

DO IGUAÇU - ARCREVI - CNPJ N." 03.402.982/0001-36, conforme Parecer Técnico n.o

o6l2o22,a Administração à luz da oportunidade e conveniência, como forma de garantir a

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

fundamento no disPosto no §3
o, do art.48, da Lei n.o 8.666193, fixará novo prazo, gEig

, para que sejam escoimados os vícios que macularam a

documentação de habil

cientes para atenderem

a apresentação de nova

na manutenção da INA

União da Vitória.rP& 3l de outubro de 2022'

2

itação apresentada pelas participantes' Assim sendo, ficam desde já'

a presente convocação dentro do prazo de prazo de oito dias úteis para

documentação. O não atendimento ao presente comunicado implicaní

BILITAÇÃO (ou DESCLASSIFICAÇÃO).

ES E ÇÃO MANCE

IDENTE D SSÃO

Ç

'.-..'..*\
PAUL MARCELO SCTIEID

EMBRO

AN(; E HORBATIUK
MEMB o
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Informamos ainda que, decorrido o Pràzo aclma. a abertura e análise dâ documentaçAo

complementar se dará no dia lT llll2 22àsl ml LOCAL: Prefeitura Municipal de União

itória - Rua Dr Crtsz Machado. n.'205. 4o andar (Sala de Licitaç ào). Bai rro Centro - União
daV

ffi
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITóRIA
Rua Dr. Cruz Machado, 2O5 - 3'e 40 Paviirentos
Fone: 42 3521-1200
cNPt 75.967,760 / OOOL-7t
Sitê OÍicial: www.uniaodavitoria.p..gov.br

Uniáo da Vitória, 13 de outubro de 2022

Memorando no 22612022

Assunto: Parecer Técnico No 06/2022

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

De: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Para: Departamento de Compras e Licitaçóes

À Comissão Permane nte de Licitaçoes

Encaminhamos em anexo o Parecer Técnico 0612022, em atendimento à

vossa solicitação referente à análise e emissão de Parecer acerca da

documentaçáo de Qualificação Técnica de cada uma das proponentes

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

Sendo o que se apresen

para eventuais esclarecimentos

ta para o momento à disposição

Antonio Oscar Nhoatto

Secretário Municipal de Meio Ambiente

Decreto 9/2021

FLS
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITóRIA
Rua Dr. cruz Machado, 205 - 3' e 40 Pavimentos
fone:42 3521-120O
cNPJ 75.967.760 I OOO1-7 t
Site Oficial: www.uniaodavitoria.pr,gov.br

PARECER TÉCNtCO 06 I 2022

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

Para: Departamento de Compras e Licitações

Referência: EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.e 006 /2022

PROCESSO ÂDMINISTRATM Ne t79 /2022

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 da documentação relativa à qualificação técnica exigida

para fins de Habilitação, nos termos do item (51 do Edital em referência'

o presente procedimento de chamamento Público tem por objeto a contratação de

organização(õesJ cooperativas e/ou associações 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'

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

oÉu

FLS
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Vieramparaanáliseosdocumentosprotocoladoseapresentadospelasseguintes

cooperativas e/ou associações de catadores:

oARCREVI-AssociaçãodosRecicladoreseColetoresdeRecicláveisdo

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

n.e 03.402.982/0001-36, com sede na Estrada André Balardini' 186 - Bairro

Cristo Rei, União da Vitória/PR.

o COOPERTRAGE - COOPERATM 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 Du rdyn,744 - Bairro Cristo

Rei, União da Vitória/PR.

sao:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITóRIA
Rua Dr. Gruz Machado, 205 - 3' e 4' Pavimentos
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cNPJ 75.967.760 / OOOI-7 L
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5.1.3. Prova de regulartdade com a fazcnda fed?m, (Conlunta de Quttâçâo de Trlbuto§

FedÊrats. da Dft,tda Públicâ da unlào e Regularldade soclal Prevld?nclárta - INSS, expedtda

pela Secretarla da Rêcêtte Federal), Estnduat fNegatlva de Trtbutos Estaduâls emltlda Pêlâ

respectlra Secretarta de Esado da Fazenda) e líanlc'tpal (Negatt§a dê todos os Trlbutos

Mudctpels, eKpêdlda pela respecttva Secretâriâ MudctPel de Fazenda) da sede da llcltantÊ'

dentro de seus Prazos de valldade, de acordo conr o Arttgo 29' inc-iso lll dâ Lel nq

a.666 /L993:

5.1.4. Provâ dô inêdstêncla de débttos lnaclimpltdos perante â lusttçâ do Trebalho' medlante

a âpresentâçâo de Certldào Negadva ou Posittlra com Efelto de Nêgattle' nos tennos do

artfio 6a2-A da Consolldâçào dâs LeÍs do Trabalho' aprovada Pelo Dêcreto-têt 5'452' de t8

de malo de 1943.

5.1.5. Prota de regularidade Pererte o Fundo de Gârantlâ Por TemPo dê Sen'lço 'FGTS'

medlante apreseúçào do Certlffcâdo de Regulartdade do FGTS - cRF' fomecldo pela Calta

Econômlca Federal - CEf;

-y'/roífut eu qw @tenatov.x:â? WW. cqql@f Náo e Wvúc rÚú 
'l!5rl.tlttÉ' 

Pds o S'ttlt@' o scu D't,J'

*rá conrcr;t por oúc vrl @úaf. @É1;Y
Pá8ina 5 dê 30

5.1.6. Ucença Anrblental vállda para as atlvldades de armazenamento de reíduos e

operâçào ale uínâ/centrâJ de trlagem de resíduos sólldos urbanos' emltlda ern nonre da

orgântzaçâo e Parâ o endereço irul d. tu"' hstalações frstcas' emttlda pelo órgâo

amblental estadual;

5.1.7. Ahzrá da Vfgüàncla Sanltáda:

5.1.8. Ltcençâ de localizÀção c Funcionernento do Municíplo;

5.1.9. Certlflcado de Ucenclamento do Corpo de Bombelros Mflitar - CLCB:

5. DOS DOCUMENTOS PARA A HAAILITAçÂO
5.1. As Ássoctaçôes ou CooPeratlvas intcressades de1'erào encâminhâr a Comistão

Pêrmenente de Llclteçào os documentos â sê8ulr:

5.1.1. Ato Constttutho, Estatuto ou Contreto Soclâl:

5.1.2. Prol? de tnscriçào nô CadâstÍo Nactonal da Pessoa lurídica (CNP,) mediante â

apresentaçào do comprolãnte dê lnscÍiçào e de sltuâçào cadastral emlüdâ p€la Secretarlâ

dâ ttêcêtta Fêdêre] do Braíl:

5.l.lÔ. Declàr3çào Uniffc.eda (Anexo ll);

Página 2 de 16
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITóRIA
Ruã Dr. Cruz Machado/ 205 - 3' e 4o Pavim€ntos
Fone: 42 3521-1200
cNPJ 75.967.760 I OOO[-7 I
site Oficial: www.uniaodavitoria.Pr.gov.br

compÍlmento llíD,iloq Ílê seis (6.00) nretros se referê à correla transPortadora'

medldâ nâ horizontal, descontados quaisquer carenagêns ou aPâratos

simllares);

Uma (Ol) prênsa ênfârdadehâ com caPacidade nomlnd de 120 - 200 kg de pêso

do fardo e força de 12 Toneladesi

Rêcipiêntes Pere ârmazen:rmênto temporário de resíduos selecionados e de

releitos, em núrnero sunci€nte € adequado à capacidade de triagem e expediçào'

êm conforrnldadê aos Plânos de Controlê Amblêntâl aprovados no órgào

âmbtêntal êstâduâ1, como por exemplo: contentores' big bags' tambores

5.1.1L DectaraÉo da(s) Ícspectiva(s) associaçào(ôês) e/ou cooperativâ(s) de que possui

tnfi'aestrutura e ptêna capacidade operactona.l e adminlstrativâ para executar os servlços dê

PRoCESSÂMEi{TO ê coL'lERcnnzÂEÂo de resíduos sdidos urôanos potênclâltnent'

rauülizávals e/ou rêclclávêl§ secos, de caÍactlrí3ücâ3 domlctliarês ou êqulparâdos'

prov.nlênte dos serviços dê coleta selêtiva púbUca no Municíplo dê União da Vitória (Arexo

ll[;

5.1.12, Declaraçào assinâda prlo rêspoBával legal de AssoctaÉo ou Cooperative dê

câtâdorcs dê Eetcrlalt r€cldáYels contcndo a rÊleÉo noBlnal e nu[éÍlqâ do3

equlpâmcnto3, mdúna+ r"ciplmtes e lnsumos dlsponív?ls quê serào udllzados na

exêcuÉo do3 rêf.rldos servlços, eE coníonuldâdê à5 Épcclíceçôes e ao numerárlo

mírúmú útabêlêcldos no TerDo dê R.Íêrênclâ ê nos Pro,êtos Báslcos de cadâ Lotê, paÍtês

lntagrart$ d€ste Edltat (Anexo l$; conforme liEtâgem âbâlxo:

No cato do Lotc 2:
. Urna (01) est.tra dê triaSêm dê gC-OiliEO sêt§ (6,00) metros dr colrprlmento

úüt dâ corÍ?ia trensportadora em perfetto 
"§tádo 

dê funclonamênto (OBS': O

'r:tb firi a! qra ordriai o wrê? s.la fg,t e íx,ral(Éa! Nõo tc aqvoft ncm dc*nfie FÚ o Senhor' o 
'an 

Dcrs

ettani aott túê por ortilc lté oâilar'. 'R4 
t 'q'

,àgiÍâ 6 de 30
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No cato do Lote ,:
. Uma (01) estekâ dê triaSêm dê ÃgEltriEO §els (6'00J metros de comprhento

útll da corÍeia §ânsportadore em parfeito Éàdo dê funcionameüo (OB§: O

compriDoênto llÍAhq dê 3?k (6,00) Dêtros !ê rÊfêÍ! à corÍêla transportadora'

medida na horizo[tâ1. dêsco[tados qualsquar caÍênagcns ou apaftrtos

shnilr€);
. Uoa (01) prênsa eofardadelra corn câpacldad. nomirat de 120 ' 200 kg dc peso

do ÊÍdo ê Íorça de 12 Íoüêladâs;
. Reclplcntes parâ aÍmâzerurmento tempoÉrlo de resíduos 3êlêclonâdos e de

releitos, Êm nrfunêro euôclente ê adequado à capactdade de tríâgêm e oçediÉo'

êm confornúdadê aos Plano3 de Controle A$bientál apmvados no ór8ào

âDblêntel 6tâduá1, como poÍ exêmplor contentor"s, à(íl à«rt támborês

metállcos, bombonás plásdcas, êntre outros I

metálicos, bombonas plástices, entre outros:

FLS
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5.1.13. Laudo Técnlco subscrlto por profisslonal legalmentê habüitado em segurança do

trabâlho (Engenheiro (a) de Segurança do Trabalho), com r€lâtódo fotográffco êm anexo'

âtestando quê os equiPaEêntos, máquinâs. recipientes e insumos disponftneis que serào

utlllzados tra esecuçào dos referidos seriços 0lstâdos na DeclâraÉo do item 5'1't2)

estelam em conformidade às deffliçôes dadas pelas Normas Regulamentadoras (NRsJ e ao

câpítulo v (Dâ segurança e da Medíclna do Trabalho) do Título II dâ Consolidâçào des Leis

do Trabalho (CLT), com redação dada pela Lel nr 6.5L4/L977, bem como atestândo se os

equtpamentos etendêm às dlmensões e espêclõcaçôes mínlmas do ltem 5'l'12 suPrâ' O

LaudoTécnlcodeveseracompanhadodeAnotaçàodeRespoÍ}sabllldadeTécnlca-,{RT.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURÂ. HUT{ICIPAL DE UNIÃO DA VITóRIA
Rua Dr. cruz Machado, 205 - 3'e 4ô Pavimentos
Fone: 42 3521-1200
cNPt 75.967.750 I OOOI-7 I
site Oficial: www.uniaodavitoria.pÍ'gov.bl

licitação ou licitação são definidas pelo Art 30 da Lei 8666/1993:

Art. 30. A documentoção relotiva à qualificação técnica límitor-se-á a:

estabelecidos no Termo de Referância e nos Proiêtos Básicos de cada Lote para

eqúpâmentos, máquinas, recipientes e insumos' nos documentos entrê8ues P€lâs

propor"n,"", Ustados no ltem 5, e ainda desconformldede em relaçâo à lêglslaçâo dê

,"gror,ç" e medicina do trabalho no laudo Técnico do itêm 5'1'L3' acarretará na

desabilitâçào da Associação ou Cooperativa

As exigências documentais quanto à oualificacão técnica nos processos de dispensa de

Página 4 de 16

5.1.73.7. Obser|iação, As marÍo5. os modelos, e outÍas caracterísdcas dos veiculos

propostos pard a íealaação dos setiyiços ficam a critér'lo da Contratoda' desde quc
'obieruadas 

exigências e condições aP,?ssas no Termo ile Rcferência e Proicbs

Bóslcos.

5.7.73.2, Obseryaçào: Os equipamentos, móqulnas' rcclplent,s e insumos devcm

atenitcr à todas aS normas tÍcnicas c rqulamentarês vtgcnta5. Como Por exe,nplo as

normas técnlcas da A§ociação Bmsileira de Nonnas Íécnlcas e as Nonnos'íàito-ii*aor* - IVn ratá*us à *gumnço e medic'lna do trabalho' cfia

reíporcabttidade de otenilimento é unlcamené dd A§octaçào e/ou Coopcrattvo e nõo

seró obJeto de !êrífrcaçôes em vl$ortas pclo Muntcíplo'

5.1.14. Declara$o formâL pâssada Pelo rêpresentante legal da entldade' lndlcando o(s)

protBsionál(ls)' legalmertê heblütado(s) PâI? ãtuar como Responsável Técnlco para

rcsponder tecnicâment€ Pelos sêrvlços contretados' conforme modelo conddo no (Anexo

v);

S,1.15. DeclârâÉo forDel, passada pelo(a) Responsável Técniro(a) da entldade âutorizando

sue lnclusão nâ êqulpe, conformê modelo de declaraçâo conddo no (Atrêxo Vl)'

5.2. A ausê,ncia de qualquer um dos documentos do itÉm 5 acarrÊtârá na desabiütação da

AssoclaÉo ou Cooperaüve

5.3, O descumprimento ale qualsquer das especificaçõês e/ou do numeÉrio mínirnos

'Nfu lui au Erc ordcna o vo//]? sqa lonc ' cora)o;o! Nào tt tqtotc n?n d'5arum'' ,Eit o scnhor' g s'u Drw'

cttoró comt(4,i Pot onda vüé al'da,,' t,s,ri L9'

,áE'.re7de,O
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I - registro ou inscrição na entidode proÍissional competente;

Il - comprovação de aptidão para desempenho de otividade pertinente e

compatível em características, quantidodes e prazos com o obieto da licitação' e

indicoção das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e

disponíveis paro a reatização do obieto da licitação, bem como do qualificação de cada

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

lll - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos'

e, quondo exigiilo, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições

locais para o cumprimento das obrigoções obieto do licitação;

IV - provo de atendimento de requisitos previstos em lei especial' quondo for o

caso.

Passamos à análise da documentação apresentada pelas proponentes,

relativamente à qualificação técnica exigida para fins de Habilitação:

ARCREVI-AssociaçãodosRecicladoreseColetoresdeRecicláveisdoValedolguaçu

ambiental estadual;

5.1.6. Licença Ambiental válida para as atividades de armazenamento de resÍduos e

operação de usina/central de triaiem de resíduos sólidos urbanos' emitida em nome da

o.grnir.çao e para o endereço atual de suas instalações físicas' emitida pelo órgão

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITóRIA
Rua Dr. Cruz Machado, 205 - 3' e 4" Pavimentos
Fonê:42 3521-12O0
cNPJ 75.967.760 IOOO1-7 L
Site Oficial: www.uniaodavitoria.pr.gov.br

- > Apresentou Licença Ambiental Simplificada Ns 165403 com validade alé 22/07 /2O25

p".. 
",iridrd" 

específica de Barracões para Triagem de Resíduos Sólidos Urbanos Não

P".igoro, [detalh;s da atividade: área de recebimento' triagem e acondicionamento de

resíduos classe lla) e para o endereço de funcionamento Estrada André Balardini' 186;

portanto em conformidade à exigência editalícia'

5.1.7. Alvará da Vigilância Sanitária

-> Apresentou Licença Sanitária Ns 202200010000232 com validade até 0l /OB /2023 para

as atividades licenciadas: coleta de resíduos não-perigosos; coleta de resíduos perigosos;

Tratamento e disposição de resíduos não'perigosos; emitida para o endereço de

funcionamentoEstradaAndréBalardini,186;portantoemconformidadeàexigência
editalícia.

5.1.8. Licença de localização e Funcionamento do Município

- > Apresentou Alvará de Localização e Funcionamento do Município

atividade principal 3811-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos'

Ne 15644, para a

e como atividade

rLS s
F

oÉu
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secundária consta também: 3821-1100 - Tratamento e disposição de resíduos não-

perigosos (Exerce no endereço). Alvará para o endereço de funcionamento Estrada André

Balardini, 186. Portanto, o documento apresentado está 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 - CLCB Ne

3.9.01.22.0007212297 '04, com validade até 02 de maio de 2023.

No CLCB consta como Código de Atividade Econômica (CNAE):

383914-07 - Usinas de ComPostagem

3812 /2-00 - Coleta de resíduos perigosos

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

Logradouro constante no CLCB: Estrada André Balardini, 186'

Destaca-se as seguintes condicionantes: i) capacidade de público de 20 pessoas e iiJ

proibição do uso de GLP.

Portanto, o documento apresentado está em ç9.4fo.E!qi.dade à exigência editalícia.

5.1.11. Declaração da(s) respectiva(s) associação(õesJ e/ou cooperativa[s) de que possui

inftaestrutura e plena capacidade operacional e administrativa para executar os serviços de

PR0CESSAMENTO 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 (Anexo

III);

- > Apresentou Declaração de Plena capacidade operacional para o obleto do edital Na

00612022.
portanto, o documento apresentado está em conformidade à exigência editalícia.

5,1.12, Declaração assinada pelo responsável legal da Associação ou Cooperativa de

catadores de materiais recicláveis contendo a relação nominal e numérica dos

equipamentos, máquinas, recipientes e insumos disponíveis que serão utilizados na

e*".uçao dos referidos serviços, em conformidade às especificações e ao numerário

mínimos estabelecidos no Termo de Referência e nos Proretos Básicos de cada Lote, partes

integrantes deste Edital (Anexo lV); conforme listagem abaixo:

Uma [01J esteira de triagem de !o-!oj!Ih.q seis (6,00] metros de comprimento

.()É 
UÀl

FLS
É
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útil da correia transportadora em perfeito estado de funcionamento [0BS

No caso do Lote 7:
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comprimento mínimo de seis (6,00) metros se refere à correia transportadora,

medida na horizontal, descontados quaisquer carenagens ou aparatos

similaresJ;

Uma [01) prensa enfardadeira com capacidade nominal de 120 - 200 kg de peso

do fardo e força de 12 Toneladas;

Recipientes para armazenamento temporário de resíduos selecionados e de

reieitos, em número suficiente e adequado à capacidade de triagem e expedição,

em conformidade aos Planos de Controle Ambiental aprovados no órgão

ambiental estadual, como por exemplo: contentores, big bags, tambores

metálicos, bombonas plásticas, entre outros;

No caso do Lote 2:

Uma (01) esteira de triagem de no mínimo seis (6,00) metros de comprimento

útil da correia transportadora em perfeito estado de funcionamento [OBS.: O

comprimento mínimo de seis (6,00) metros se refere à correia transportadora,

medida na horizontal, descontados quaisquer carenagens ou aparatos

similaresl;
Uma (01) prensa enfardadeira com capacidade nominal de 120 - 200 kg de peso

do fardo e força de 12 Toneladas;

Recipientes para armazenamento temporário de resíduos selecionados e de

rejeitos, em número suficiente e adequado à capacidade de triagem e expedição,

em conformidade aos Planos de Controle Ambiental aprovados no órgão

ambiental estadual, como por exemplo: contentores, big bags, tambores

metálicos, bombonas plásticas, entre outros;

- > Apresentou Declaração contendo a relação de equipamentos, máquinas, recipientes e

insumos disponíveis que serão utilizados na execução dos referidos serviços, em

conformidade às especificações e ao numerário mínimos estabelecidos no Termo de

Referência e nos Proietos Básicos de cada Lote.

Portanto, documento apresentado em conformidade à exigência editalícia'

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

trabalho (Engenheiro(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 (listados na Declaração do item 5.1.12J

esteiam em conformidade às definiçôes dadas pelas Normas Regulamentadoras INRSJ e ao

capítulo v [Da segurança e da Medicina do Trabalho) do Título tl da consolidação das Leis

do Trabalho (CLTJ, com redação dada pela Lei nq 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.?fu-
Página 7 de 16
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5,1,73,7. Observação: As morcos, os modelos, e outras carocterísticas dos veículos
propostos pora a realização dos serviços ficam a citérío do Contratada, desde que

observadas exigências e condições expressas no Termo de Referêncía e Proietos
Btisicos.

5.7,73.2, Observação: Os equipomentos, máquinas, recípientes e insumos devem

atender à todas as normos técnicas e regulamentares vigentes, como por exemplo as

normas técnícas da Associoção Brasileira de Normos Técnicas e as Normas

Regulamentadoras - NR relativas à segurança e medícino do trabalho, cuid

responsobílidade de otendimento é unicamente da Associoção e/ou Cooperativa e não

será objeto de verificoções em vistorias pelo Município.

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

03; segue captura da caPa:

(@
LAUDO TÉCN]CO DE ADEQUAÇÃO DE

SEGURANçA FLS

lqulP^li§flOi
PRENSA ENFARDADEIRA PHV DT 03

núMEÍo o{ tatlt:
2t76

PArrrüôslorAGi
01

ÍÀgflc Ít:
DETROIT

Í^8nJ(Â(Iol
2020

o

B
,E

qDÉ uN/,{
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(@

5 2 ENTREGÀ

Dftl.m .traré! d?ste do(r;rento. !.. r.Êêbldro o Ludo ÍÀ
012022'l-m10l d. C.tl.o d! [í8Enhà4â & Ç8uí.n(. LÍDA

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

conformidade com a NR 12 e atende as especificações mínimas'

A proponente Bã9 apresentou Laudo Técnico relativamente à esteira de triaSem de no

mínimo seis (6,00J metros de comprimento, conforme exigência do Edital' para o

equipamento listado no Anexo lV pela associação, Declaração do item 5'1'12'

Não foi apresentada Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, conforme exigido no

item 5.1.13, sendo apresentado apenas o comprovante de pagamento da taxa da ART'

portanto, documento apresentado em desconformidade à exigência editalícia (item 5.1.13.).

5,1.14. Declaração formal, passada pelo representante legal da entidade, indicando o(as)

profissional(is) legalmente habilitado(asl para atuar como Responsável Técnico para

."spondertecnicamentepelosserviçoscontratados,conformemodelocontidono(Anexo
v);

Portanto, documento apresentado em conformidade à exigência editalícia

FLS

9É

(
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- > Apresentou Declaração de Responsabilidade Técnica indicando engenheiro ambiental

devidamenteregistradoeemsituaçãoregularperanteoCREA-PR.ConformeaMatrizde
Competências para Resíduos Sólidos, editada pelo CREA-PR em 2014, o(al profissional

engenheiro(a) ambiental possui atribuição para responder tecnicamente pelos serviços de

armazenamento e tratamento de resíduos sólidos não perigosos e perigosos originários de

quaisquer atividades.

Ássim, o profissional indicado é legalmente habilitado para atuar como Responsável

Técnico, para responder tecnicamente pelos serviços obieto do edital'
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COOPERTRAGE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES ECOLÓGICOS

5.1.6. Licença Ambiental vátida para as atividades de armazenamento de resíduos e

operação de usina/central de triagem de resíduos sólidos urbanos, emitida em nome da

organização e para o endereço atual de suas instalações físicas, emitida pelo órgão

ambiental estadual;

- > Apresentou Licença Ambiental simplificada Ne 180931 com validade até 77/05/2030

para atividade específica de Barracôes para Triagem de Resíduos sólidos urbanos Não

perigosos (detalhes da atividade: triagem e comercialização de resíduos sólidos não

perigosos classe II) e para o endereço de funcionamento Rua Félix Durdyn, 144; portanto

em conformidade à exigência editalícia.

5.1.7. Alvará da Vigilância Sanitária

.>ApresentouLicençaSanitáriaN9202200010000236comvencimentoemo4/08/2023
para as atividades licenciadas: coleta de resíduos não-perigosos; emitida para o endereço

de funcionamento Rua Felix Durdyn, 144 - Cristo Rei, união da vitória. Não consta na

Licença sanitária a atividade principal constante do comprovante de Inscrição e de situação

CadastraldoCNP|,ouseia,,,3839-4/99- Recuperaçãodemateriaísnãoespecificados

anteriormente".
Assim, na Licença sanitária apresentada não consta atividade compatível com o obieto do

Edital, ou seia, a execução de serviços públicos de processamento e comercialização de

resíduos sólidos urbanos potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis secos.

Portanto,documentoapresentadoemdesconformidadeàexigênciaeditalícia.

5.1.8. Licença de localização e Funcionamento do Município

- > Apresentou Alvará de Localização e Funcionamento do Município Ne 72737 ' para a

atividade principal 3839-4/gg - Recuperação de materiais não especificados

anteriormente. consta também em atividades secundárias 3811-4/00 - coleta de resíduos

não perigosos (não exerce no endereçol, entre outras atiüdades'

o endereço de funcionamento do Alvará é Rua Felix Durdyn, 144 - Bairro cristo Rei.

Portanto documento apresentado em conformidade à exigência editalícia'

5,1.9. Certiíicado de Licenciamento do corpo de Bombeiros Militar - cLCB, quando

UNI,{ o

t

bÉ

FL§

aplicável
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5.1.15. Declaração formal, passada pelo(a) Responsável Técnico(aJ da entidade

autorizando sua inclusão na equipe, conforme modelo de declaração contido no (Anexo VI);

- > Apresentou Declaração do profissional autorizando sua inclusão na equipe como

Responsável Técnico.

Portanto, documento apresentado em conformidade à exigência editalícia.
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- > Apresentou Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros - CLCB Ns

3.9.01.22.00013697 65-86, com validade até 7 de abril de 2023;

No CLCB consta como Código de Atividade Econômica [CNAE):
5620/7-07 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

8211/3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Logradouro constante no CLCB: Paula Freitas,4986

Dessa forma, o CLCB apresentado pela proponente é para atividade econômica diversa da

atividade econômica principal "3839-4/99 - Recuperação de moteriais não especificados

anteriormente". As atividades econômicas licenciadas pelo Corpo de Bombeiros no CLCB Na

3.9.01.22.00013697 65-86, ou seia, 5620/1-01 - Fornecimento de alimentos preparados

preponderantemente paro empresas; 8211/3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio

administrotivo não são compatíveis com o obieto do Edital, ou seja, a execução de serviços

públicos de processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos potencialmente

reutilizáveis e/ou recicláveis secos.

Ainda, o endereço do CLCB Ns 3.9.01.22.0001369765-86 é diverso do endereço

apresentado como sendo da sede da Cooperativa nos demais documentos, onde a entidade

.já desenvolve atividades relacionadas ao objeto do Edital, qual seja, Rua Felix Durdyn, 144.

Portanto, documento apresentado em desconformidade à exigência editalícia.

S.1.11. Declaração da(s) respectiva[s) associação(õesJ e/ou cooperativa(s) de que possui

infraestrutura e plena capacidade operacional e administrativa para executar os serviços 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 (Anexo

III];

- > Apresentou Declaração de Plena Capacidade Operacional para o obieto do edital Ns

006/2022.
Portanto, o documento apresentado está em conformidade à exigência editalícia.

5.1,12. Declaração assinada pelo responsável legal da Associação ou Cooperativa de

catadores de materiais recicláveis contendo a relação nominal e numérica dos

equipamentos, máquinas, recipientes e insumos disponíveis que serão utilizados na

execução dos referidos serviços, em conformidade às especificações e ao numerário

mínimos estabelecidos no Termo de Referência e nos Projetos Básicos de cada Lote, partes

integrantes deste Edital (Anexo IV); conforme listagem abaixo:

No caso do Lote 7:

Uma (01) esteira de triagem de no mínimo seis (6,00) metros de comprimento
útil da correia transportadora em perfeito estado de funcionamento (OBS.: O

Página 11 de 16
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comprimento mínimo de seis (6,00) metros se refere à correia transportadora,

medida na horizontal, descontados quaisquer carenagens ou aparatos

similares);

Uma (01J prensa enfardadeira com capacidade nominal de 120 - 200 kg de peso

do fardo e força de 12 Toneladas;

Recipientes para armazenamento temporário de resíduos selecionados e de

reieitos, em número suficiente e adequado à capacidade de triagem e expedição,

em conformidade aos Planos de Controle Ambiental aprovados no órgão

ambiental estadual, como por exemplo: contentores, big bags, tambores

metálicos, bombonas plásticas, entre outros;

No caso do Lote 2:

Uma (01) esteira de triagem de no mínimo seis (6,00) metros de comprimento

útil da correia transportadora em perfeito estado de funcionamento (OBS.: o
comprimento mínimo de seis (6,00) metros se refere à correia transportadora,

medida na horizontal, descontados quaisquer carenagens ou aparatos

similares);

Uma (01) prensa enfardadeira com capacidade nominal de 120 - 200 kg de peso

do fardo e força de 12 Toneladas;

Recipientes para armazenamento temporário de resíduos selecionados e de

rejeitos, em número suficiente e adequado à capacidade de triagem e expedição,

em conformidade aos Planos de Controle Ambiental aprovados no órgão

ambiental estadual, como por exemplo: contentores, big bags, tambores

metálicos, bombonas plásticas, entre outros;

- > Apresentou Declaração contendo a relação de equipamentos, máquinas, recipientes e

insumos disponíveis que serão utilizados na execução dos referidos serviços, em

conformidade às especificaçôes e ao numerário mínimos estabelecidos no Termo de

Referência e nos Projetos Básicos de cada Lote.

Portanto, documento apresentado em conformidade à exigência editalícia

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

trabalho (Engenheiro[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 [listados 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 II da Consolidação das Leis

do Trabalho (CLTJ, com redação dada pela Lei ne 6.574/1977, bem como atestando se os

equipamentos atendem às dimensões e especificações mÍnimas do item 51.12 supra. O

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

5.7,73,1, Observação: As marcas, os modelos, e outras características dos veículos

propostos para a realização dos serviços ficam a critério da Controtado, desde que

Fts
Êo
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obseruados exigências e condições expressos no Termo de Referêncio e Proietos
Básicos.

5,7,73,2. Observação: 0s equipamentos, máquinas, recípientes e insumos devem

atender à todas os normos técnicas e regulamentares vigentes, como por exemplo as

normos técnicos do Associoção Brasileiro de Normas Técnicas e as Normas
Regulomentadoras - NR relativas à segurança e medicina do trabolho, cuia
responsabilidade de atendimento é unicamente da Associoção e/ou Cooperativo e não

seró 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 11 e Nq 12.

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

hidráulica e bolsas de armazenamento.

Segue captura da capa do Laudo Técnico:

Laudo Técnico

Bolsas de armazenamento

Esteira transportadora

Prensa hidráulica

Laudo tà7rco d! csíoÍnidada dos cqupãrcíltoÉ da unidade d! lcleçáo c coírpd8çáo

dÊ ÍÊcidsdc tdrdo§, dê acoíúo corn caan as t.loímâ3 RêgulârÊrtdúae n' 11 ê '12.

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.

Estería
FabÍiceÍ e
Moddo'
i{úrrlçro de sàÊ.
CompÍim6fl1o esara
Allura aííradâ dc malênal
Allura sâida de material
Larguê da eíerra
Data de tabncsçÉo.

sem rÊgrsüo

sêrn rcal$ro
!eí!r rclJr{to
í í.0 m

080m
0 80m
0 93rn

sern ÍêgidÍo
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Entretanto, no item 6. Análise técnica, o Laudo Técnico consigna que no caso do

equipamento esteira de triagem, o seu painel elétrico não atende aos reouisitos da N R- 12.

O Laudo Técnico também constatou que o eouioamento não disoõe do número

adequado de botoeiras de emergência [conforme postos de trabalhoJ, sendo evidenciado o

dispositivo somente na posição de saída da esteira. Também foram consignados no laudo

riscos na operação (contusão) no cilindro de entrada de material (c) e acionamento

involuntário durante procedimento de manutenção (d).

Segue captura do item do Laudo Técnico:

EíaÍa tran spoíÉdorâ

Avâhaóo qu! o parnêl dánco náo alendc aos rêqutitos da NR-'12

Con§daÍro quc opêÍâdoíÊs mbdhem cm lÍú3 poínoi dô ÊqüipatÉítto no inlcio, m
mdo e no fÍ!al. Oc âcoÍdo csn o ícqrilo í2-6.2, é nccê.áio uíns boaoaÍ8 de cíttêíganor
poÍ poato de tÍabCho. e cudGrd8do o dirp(útrvo tat!í{G na potÉo dc ssid! dr c§êlt

Os riscos l(,átÍcdos nâ opêÍeção de êt.lr8 transpoítâdoí8 3áo

s crroqur aLtnco ná opGí8@ Oo pând dàrco
b. náo co.llcaur parâr o cqrpaírdtto rmcúâtâmêíê cm sruaçõat dc

eíÉígancia

c coírtu3& duã e operrçáo ng cilndro dê êfireda de míetid
d. ôoonrrrlcíio rnvolü, rrô dureí(ê procadimanto dc m utanÉ

F

@

+f
E !, R!, C.!- Jl.úb. gFÉrrgP ÉalEto

E 
'Ê 

Roüto c.lI J.cô. CAE PR loEo/D
.ô.tt-oo..ú.nFrurú.6'

i O*rrü..g..b Uon 2ll! Ce,rar - PR/lu.llr6rd Rt- 1!a.lrlrlo ú.!f..- Fi
13

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 item

Página 14 de 16
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Prêitsa hrdraulca Sloalmcler

ldcnliíicaílos os 3cgúI G! itên3 na in3oêÉo PÍêfl84.

i. aên$í de scaufrnça nâ Poírâ dG íÊchÍnct o

ri. m.niíold hi&aulico com dnd! lâ,.t da vÉírcnto da ólco:

iri. !óq]8t!aírto poí bdocrÍt duÊâ si pind Íh op.Eçao:

iY. paind êlâdco com cofiÉndoa Êm 24V íetg.mÉírto âutoíÍtáico iíp€írido êm

c..o d. qu.da dc cítc4is ÍâlÓ d. sagurarçâ. cÀava g.râl lod(oul sinddrÔ

rndcadoí d. pamêl an.ígEâdo bdâo lga /.1êÚ9â bolâo Ô rreÍtnr. bdáo

emeÍgênqa coín lÍ6vg e dislurloÍ,

Náô íoaam ôh.aívâí'lot nv:ôt nâ ríírôâ.1? ôparâc-rô Ílô Àlliírrfiarral

Dessa forma, conforme Laudo Técnico apresentado, a esteira de triagem apresenta

desconformidades em relação à legislação de segurança e medicina do trabalho vigente,

portanto o equipamento está em desconformidade perante às exigências editalícias (itens

5.1.13 e 5.3),

5.3. 0 descumprimento de quaisquer das especificações e/ou do numerário

mínimos estabelecidos no Termo de Referência e nos Proietos Brisicos de cada

Lote para equipamentos, máquinas, recipientes e insumos, nos documentos

entregues pelas proponentes, listados no item 5, e ainda' desconÍormidade em

item 5.1.13. acarretará na desabilitação do Assocíação ou Cooperativa.

Portanto, documento apresentado em desconformidade à exigência editalícia.

F'LS
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5.1.14, Declaração formal, passada pelo representante legal da entidade, indicando o(as)

profissional(is) legalmente habilitado[asJ para atuar como Responsável Técnico para

responder tecnicamente pelos serviços contratados, conforme modelo contido no [Anexo

vl;

- > Apresentou Declaração de Responsabilidade Técnica indicando engenheira ambiental

devidamente registrada e em situação regular perante o GREA-PR. Conforme a Matriz de

Competências para Resíduos Sólidos, editada pelo CREA-PR em 2014, o(a) profissional

engenheiro(a) ambiental possui atribuição para responder tecnicamente pelos serviços de

armazenamento e tratamento de resíduos sólidos não perigosos e perigosos originários de

quaisquer atividades.

Assim, a profissional indicada é legalmente habilitada para atuar como Responsável Técnica

para responder tecnicamente pelos serviços obieto ao edital. 
,4fut
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Portanto, documento apresentado em conformidade à exigência editalícia.

5,1.15. Declaração formal, passada pelo(a) Responsável Técnico(a) da entidade

autorizando sua inclusão na equipe, conforme modelo de declaração contido no (Anexo VIJ;

- > Apresentou Declaração da profissional autorizando sua inclusão na equipe como

Responsável Técnica pela execução dos serviços inerentes ao ob.ieto do Edital.

Portanto, documento apresentado em CgElbIEiçLadg à exigência editalícia.

E o nosso parecer.

União da Vitória, 07 de outubro de 2022.

ert Otto
Engenheiro Ambiental
Decreto na 472 /2077
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