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ase

etário Municipal de Meio Ambjente
Decreto n" 09/2021

Memorando n" 16312022

Assunto: solicitação de Abertura de processo Administrativo de contratação de serviços

De: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Para: Departamento de Compras e Lícitagões

PÍezada,

Enviamos em anexo, documentos visando subsidiar a eraboreçáo do Edital e publicação

de Processo de Dispensa de Licitação, nos termos do Termo de compromisso de Ajustamento
de conduta, Autos de Procedimento Administrativo n. 0152.17.004999{, celebrado pero

Ministério Público Estaduâl com o Município, para contratação do objeto a seguir:

oBJETo: contrataçáo de organizaçâo(Ões) cooperativas e/ou associaÇÕes de catadores de
materiais recicláveis e reutilizáveis, para a presteção de serviÇo público de pRocESSAMENTo
e COMERCIALIZAÇÃO de resÍduos sólldos urbanos potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis
secos, de caracterÍsticas domiciliares e equiparados, provenientes dos serviços de coleta
seletiva pública no municipio de uniáo da vitória. os serviços de processamento compreendem
es atividades de: recepção, seleção e manuseio (triagem), prensagem, enfardamento e
armazenamento temporário até a comercialização dos materiais fruto desta atividade, bem como
também o manejo, o acondicionamento e o encaminhamento para a destinação/disposição finel
dos rejeitos.

Sáo estes

1. Termo de Solicitação para Abertura de processo de Dispensa de Licitação;

2. Orçamentos para fundamenteção dos valores máximos contratuais;

3. Termo de Referência;

4. Projeto Básico do Lote 1;

5. Projeto Básico do Lote 2;

6. Recomendaçôês referente à documentação

especialmente quanto à comprovação de capaci

Sendo o que se apresenta para o momento,

esclerecimentos.

di içâo para eventuais

io Oscar Nhoatto

Habil o

mo-n

técnica

'exigida para

Atenciosamente,

ecr
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União da Vitória, 14 de Julho de 2022.
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TERMO DE SOLICITAçÃO PARA ABERTURA

DE PROCESSO DE DTSPENSA DE LTCITAçÃO

Secretaria solicitante:
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA

Especificação do objeto da Dispensa de Licitação:
Contratação de organização(ões) cooperativas e/ou associações de catadores de materiais

recicláveis e reutilizáveis, para a prestação de serviço público de processamento e

comercialização de resíduos sólidos urbanos potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis

secos, de caracterÍsticas domiciliares e equiparados, provenientes dos serviços de coleta

seletiva pública no município de União da Vitória. Os serviços de processamento

compreendem as atividades de: recepção, seleção e manuseio (triagem), prensagem,

enfardamento e armzvenamento temporário até a comercialização dos materiais fruto desta

atividade, bem como também o manejo, o acondicionamento e o encaminhamento para a

destinação/disposição final dos rejeitos.

Justificativa da Contratação e a necessidade dos Itens/Serviços:
CONSIDERANDO que a geração de resíduos pelas diversas atividades humanas constitui-

se, atualmente, um grande desafio a ser enfrentado pelas administrações municipais;

CONSIDERANDO que um dos principais desafios da gestáo dos resíduos sólidos é a reduçáo

dos níveis atuais de desperdício de materiais recicláveis ou reaproveitáveis e a redução de

atenamento de resíduos recicláveis. Consequentemente, o aumento do percêntual de retorno

ao ciclo produtivo dos materiais recicláveis leva ao aumento da vida útil do Ateno Sanitário de

União da Vitória,

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 20, 30, lnciso l, alínea c, e 70 da lei 11.445120e7

(Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico);

CONSIDERANDO que a Lei n. 12.30512010 prevê em seu Art. 60, no inciso Vlll, como um dos

princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o reconhecimento do resíduo sólido

reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda

e promotor de cidadania;

CONSIDERANDO, ainda, o disposto no art. 70, inc. Xll, art. 8o, inc. lV, art. 9o e art. 36, § 20,

da Lei Federal no 12.305/2010;

CONSIDERANDO que a Lei n. 12.305/20í0 prevê, em todo seu conteúdo, e principalmente

no âmbito da responsabilidade compartilhada, o incentivo a integração e a formalizaçâo de

paÍceÍia entre os setores público e privado, e destes com associaçôes ou cooperativas de
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Diante do supracitado, devendo a Administração Pública oferecer à populaçáo um serviço

adequado, eÍiciente, seguro e contínuo, por tratar-se de serviço essencial, justifica-se a

elaboraÇão do presente Termo de Referência para instruçáo de procedimento de contratação

do objeto supramencionado.

Doteçôes necessárias (lnformar se é Verba Federal, Estadual, Municipal se é oriundo
de convênio - caso êm que seja juntar a cópia do convênio e seus anexos).
289 (fonte 51 'l)

Nome completo de quem fez os orçamentos (com número do CPF e
assinatura em todas as folhas dos orçamentos)
Gustavo Wonsowski - 096.472.059-02

Nome completo do Fiscal de contrato e do substituto,
acompanhamento (com número do CPF e o cargo)
FISCAL: Andressa Bérgamo Arlanch, Bióloga - Matrícula n." 99"1504258;

FISCAL SUBSTITUTO. Jonathan Ecks, Geólogo - Matrícula n " 991504234;

para
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catadores de materiais recicláveis, como forma de alcançar niveis crescentes de desempenho

na recuperação de resíduos e no encaminhamento destes para as linhas produtivas de

reaproveitamento e de reciclagem;

CONSIDERANDO que a Lei n. 8.666/1993 prevê no inciso XXVII do art.24 a dispensa de

licitaçáo para contÍatação da coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos

urlcanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo,

efetuados por associaçôes ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de

baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com o

uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública;

CONSIDERANDO, ainda, que o Município de União da Vitória é Compromissário de Termo

de Compromisso de Ajustamento de Conduta (Autos de Procedimento Administrativo n.

0152.17.004998-4) celebrado entre o Ministério Público Estadual e o Município, pelo qual se

obriga a promover a abertura e conclusão de procedimento de dispensa de licitaçáo para

contrataçáo dos serviços de seleção, manuseio e comercializaçáo de resíduos sólidos

recicláveis e/ ou reutilizáveis, a serem realizados por associações ou cooperativas formadas

exclusivamente por pessoas fisicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como

catadores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas

técnicas, ambientais e de saúde pública, nos termos do aÍl. 24, inc. )üVll da Lei 8.666/93;

Prazo para a entrega/execução/ i nsta lação

Prazo para iniciar os serviços a partir da assinatura de Contrato: 30 dias.



oÉ ÜNAo

r#Í
ESTADO OO PARANÁ
PREFÉTTURÁ I.IUNICIPAL DE UNIÃO OA VTTóRIA
Ruã Dr. Cruz Machado, 205 - 3' e 4" Pavimentos
Fone:42-3521-12OO Cl{PJ75.967.760lOOO1-71
Site Oficial: www.uniãodavltoria.pr.gov.br

oIFLS
o5

Local para a entrega/execução/ instalação? (Endereço completo e nome
do responsável com número de telefone)
Os locais para realizaçáo dos serviços são os barracões de responsabilidade das Entidades

a serem contratadas.

Condições de entrega/execução/instalação; Alguma garantia. (Colocar
exigências necessárias para a entreg a/ execuçáo / instalação)
- A(s) Contratada(s) deverá(ão) fornecer ART - Anotação de Responsabilidade Técnica dos

serviços especializados contratados;

- Condições conforme o Termo de Referência e os Projetos Básicos;

- lnstrumentos de garantia de execução contratual conforme legislação vigente.

Especificações Técnicas e detalhadas do objeto (medidas

altura/ largura/peso)
Equipamentos mínimos e número mínimo de colaboradores co os Básicos

União da Vitória, 05 de Julho de 2022

Antonio Oscer Nhoatto

Secretário Municipal de Meio Ambiente

e Proj

Prazo de vigência/execução do contrato
12 (doze) meses.
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TERMO DE COMPROMISSO DE AIUSTAMENTO DE CONDUTA

Autos de Procedimento Administrativo n. 0152.17.004998-4

Pelo presente Termo de Ajustamento de Conduta, co
be ulr4o

ô.ç

fundarnento no art. 5o, § ó", da Lei n.7.317/85, alterado pelo art. 113 da Lei o,
F8.078 /90, o{s) abaixo qualificado(s) o celebram e se obrigam a cumprir as obriga

pactuadas.

COMPROMITENTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL, neste ato representado pelos Promotores de Justiça Juliana Mitsue
Botomé e André Luis Bortolini.

COMPROMISSÁNTO: MUNICÍPIO DE UNIÃO DA
VITÓRIA, pessoa iurídica de direito público, inscrita no CNPJ n" 75.967.760 /0001-71,
legalmente representada pelo Prefeito Municipal Interino BACHIR ABBAS e pelo
Secretário de Meio Ambiente NEI ANTONIO KUKLA, com endereço profissional na

Rua Dr. Cruz Machado, 205, Centro, União da Vitória/PR;

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição
incumbida constitucionalmente da defesa da ordem jurídica, do regimc' democrático
e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, conforme preceitua o arhgo 127 da
Constituição Federal;

CONSIDERAN'DO que a administração pública direta e

indireta de qualquer dos Poderes da Uniào, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, conforme preceitua o artigo 37 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que a Lei a. 8.666 /7993 prevê no inciso

XXVII do art.24 a dispensa de licitação para contratação da coleta, Processamento e

comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas

com sistema de coleta seletiva de lixo, eÍetuados por associações ou cooperativas
formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder
público como catadores de materiais recicláveís, com o uso de equipamentos

compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública;

CONSIDERANDO que no processo de dispensa de licitação n.

ao contrato n.316/2017, celebrado entre o Município de União da

ciação dos Recicladores e Coletores de Recicláveis do Vale do lguaçu

I
Ç

ur;

4
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E

I
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24/17, relatrvo
Vitória e a Asso

- ARCREW e no processo de dispensa
'- -,4 .
- , ., n/-'

. ,,.\. ../ ,, ,,c_
I ,_. ;/ )

/18, relatirro

': 

:!

ao contratcr
7 ' ./ ,' ,i ,l

de licitação n. 05

CONSIDERANDO que a Lei n.8.666/1993 prevê no parágraío
único do art. 26 que o procedimento de dispensa de licitação deverá ser instruído / ' :..-
com elementos que comprovem a caracterização da situação emergencial (quando to, 

| 
, ia

o caso), a razào daescolhâ do fomecedor ou executante, a justificativa do preço, be- ,/ 1'
como com documento de aprovação dos proietos de pesguisa aos quais os bens serão -l'\- - i
alocados; .,/
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Município de União da Vitória e a CooPera

COOPERTRAGE, prevê na cláusuia
CONTRATANTE", no item "3.7"a " cessã0,

terceira "DAS OBRICAÇÔES DO
otlus ru a coníatada do espaço fisico,

do Estado Co Paraná

/,.-

o,
6" Pronotoria de .hstiça da Conturca de União da Vitória

27/2018, celebrado entre o Município de União da Vitória e a CooPeraiiva de

Trabalho dos Agentes Ecológicos - COOPERTRAGE, não há pesquisa de preço de

mercado, tampouco orçamentos que justifiquem a contrataçào dos serviços de

seleção, manuseio e comercialização de Íesíduos sólidos recicláveis e/ou reutilizár'eis
pelo preço conEatado;

CONSIDERANDO que nos contratos em questão os valores de

remuneração de cada entidade contratada destoam e que a distribüção entre elas dos

quantitativos de resíduos para separação íoi feita meio a meio, sem que houvesse

fundamentação expressa nos procedimentos de dispensa de licitaçào quanto ao(s)

critério(s) adotado(s) que justifique(m) a diferença de remuneração e a distribuiçào
meio a meio dos resíduos;

CONSIDERANDO quê os valores de remuneração e a

distribuição dos resíduos devem ser proporcionais à capacidade de separação de

cada entidade;

CONSIDERANDO que o valor máximo a ser pago pelo

Município de União da Vitória paÍâ contratação dos serviços de coleta, transPorte,

kiagem e comercialização de resíduos reciclár'eis não pode ultrapassar o custo do

serviço, de acordo com a quantidade de resíduos efetivamente gerados no Município
e a média de mercado;

CONSIDERANDO que o contÍato tt' 316 /2017 ' celebrado entre

o Município de União da Vitória e a Associação dos Recicladores e Coletores de

Recicláveis do Vale do Iguaçu - ARCREVI, prevê na cláusula terceira - "DAS

OBRICAÇOES DO CONTRATANTE", no item "3.1" a " cessão, sett 6nus Para a

co tratada, do espaço físico, cuia escolha recabd exclusíoamente para a

CONTRATANTE, para Anhal de Triagem ,le Resítluos Reciclátteis para instalação da

Associação dos Recicladores e Coletores de Recicláaeis do Vale do lguaçu - ARCREVI";

CONSIDERANDO que os representantes da ARCRE\'I

informaram em reunião realizada em 05/10/2018 que o irnóvel onde atualmente se

encontra a entidade (Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n. 3135, Rio D'Areia, em

União da Vitória/PR) é de propriedade de terceiro e foi alugado pelo MunicÍpio de

União da Vitória, pelo valor mensal de R$ 1.400,00, conforme se extrai de tls.295-298

do Procedimento Administrativ o n. 0152.17 .ffi498-4;

CONSIDERANDO que o contrato n. 27 / 7018, celebrado entre a
tiva de Trabalho dos Agentes Ecológicos

l

/,;,

cuja escolha recaird exclusioafiente Para a CONTRATANTE, para Central de Tríagent

de Resíduos Recicltioeis para a instalaçdo da COOPERATIVA DE TRABALHO DOS

áGENTES ECOLÓGICOS - COOPERTR/GE, bem cano arcff com os custos de dgua e

I

I

i.;'
i). -
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CONSIDERANDO que o imóvel onde atualmente se encontra a

COOPERTRACE (Av. Paula Freitas, 4986, Sâo Sebastião, União da Vitória/PR)

pertence a CODAPAR (Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná),

§ociedade de Economia Mista, que cedeu Por meio de contrato verbal o uso do

imóvel, gratuitamente;

CONSIDERANDO que todos os valores pagos pelo ente

público, mesn1o os indiretamente pagos, como subvenção de aluguéis, água e energia

à}étri.r, devem estar expressos nos contratos administrativos e incluÍdos 1o valor da

remuneração;

CONSIDERANDO que o MunicÍpio de União da Vitória está

arcando com os pagamentos das despesas de água e energia elétrica no contrato com

a COOPERTRAêE, contudo nào há tal Previsào no contrato com a ARCRE\r\,

conÍorme itens "3.1" dos contratos n.316 /2017 en.21/20'18;

CONSIDERANDO que em 04/10/2078 o imóvel onde

atualmente se encontra a ARCREVI foi interditado pela vigilância sanitária

conforme Auto/Termo n. 259 / 2018, com o seguinte teoti "Intef tlitado o local (barracão

e pritio) onde funciona a reciclagem por falta de cottdições higiênico sanitários Pdru tal

atiaídade e o local ser inadequado para tal atiaidade", conforme se extÍai de fl. 299 do

Procedimento A dministra tivo n. 0752.17.0019984;

CONSIDERANDO que a ARCREVI não possü alvará da

vigilância sanitária, alvará do Corpo de Bombeiros e nem licença de localização e

fuicionamento da Prefeitura Municipal, situação que inclusive lhe impossibiiita

emilir notas fiscais, conforme apurado em reunião rcalizada em 05/10/2018 (fls.295-

298 do Procedimento Administrativo n. 0152.17 .004c)984);

CONSIDERANDO que a COOPERTRAGE mo possui Alvará

do Corpo de Bombeiros e nem licença de localização e Éuncionamento da Prefeitura

Municipal, conÍorme consta no ofício n. 71 /2078 da cooperativa e conforme apurado

em reunião rcalizaô'a em 05/10/2018 (fls. 295-298 e 330 do Procedimento

Administrativo n. 0152.17.004998-4);

CONSIDEIfANDO as irregularidades apontadas pela Vigilância

sanitária em relação às duas entidades, conforme se extrai de fls. 107-111 e315/376

do Procedimento Administrativ o n. 0152.17.004998-4;

CONSIDERANDO o teor da Recomendação Administrativa n. '

01/2018 da 6' Promotoria de Justiça de União da Vitória;

RESOLVEM as Partes celebrar o Presente Termo dé

Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC), nos seSuintes termos:

CLÁUSU LA PRIMEIRA: O compromissário NÍI,\ICIPIO DE

t
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|',I

UNIÃo
a
PA VITORIA promoverá a abertura e conclusão de procediment
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dispensa de licitação para contratação dos serviços de coleta seletiva e trânsPorte de

resíduos recicláveis e/ou reutiliáveis e dos serviços de seleção. manuseio e

comercialização de resíduos s<ílidos recicláveis e/ou reutilizár.eis, a serem realizados

por associações ou cooperativas formadas exclusivamente Por Pessoas físicas de

baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis,

com o uso de eqúpamentos compaÚveis com as normas técnicas, ambientais e de

saúde pública. nos termos do arl. 24, inc. XXVI da l-ei 8.(:66 /93, no prazo de 120

diaq.

§ 1" Se duas ou mais associações/ cooperativas de catadores do

Município de União da Vitória preencherem os requisitos legais, a soma da

remuneração de todos os contratos com mesmo objeto, induindo remuneração

indireta como subvenção de aluguéis, água e energia elétrica, será limitada ao teto

máximo correspondente ao menor preço de mercado apurado;

§ 2" O teto máxino será obtido mediante orçamentos que

tenham por parâmetro estimativa de quantidade/peso de resíduos recicláveis

gerados ou coletados no Município de União da Vitória no último ano;

§ 3' A remuneração abrangerá valor expresso por quantidade/

peso de resíduos recicláveís efetivamente separados e comercializados pelas

associações ou cooperativas, coül o fito de iflcentivar a eficiência e a qualidade do

serviço de separação. desde que o ente público exiia a apreseiltação de notas fiscais e

não ultrapasie a estimativa de quantidade/peso de resíduos efetivamente separados

no úlfimo ano;

' § 4' O(s) valor(es) da(s) remuneração(ões) indireta(s)
deverá(ão) estar exPresso(s) numericamente nos contratos celebrados;

§ 5' O(s) edital(is) do(s) procedimento(s) de dispensa de

licitação deverá(ão) prever, na hipótese de duas ou mais entidades serem contratadas

para prestar o mesmo serviço, critério expresso para fixar quantitahvo /peso de

iesíduos destinados a cada entidade e valor de remuneração (fixa, variável, direta e

indireta) para cada entidade, de acordo com a capacidade técnica e operacional de

cada uma delas;

l

§ 6" O não cumPrimento das obrigações previstas na cláusulâ

primeira no prazo fixado, impticará, independentemente de notiÍicação extraiudicial 
,

ou de interpela$o judicial, o dever de pagar multa diária de ttli 500,00 (quinhentos

reais), que reverterá em Proveito do Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambierlte.--

CLÁUSULA SECUNDA: O compromissário ML,NICÍPIO DE

UMÃO DA VTTÓRIA deverá:

a) Instruir o(s) procedimento(s) de dispensa de licitação

mencionado(s) nâ cláu-cula primeira com orçamentos e Pesquisas de preço de

mercadg bem como com estimativa de quanüdade/peso de resíduos recic Yels
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coletados e gerados no Município de Uniào da Vitória no último ano e estimativa de

quantidade/peso de resíduos reciclár,eis efetivamente separados e comercializados

no último ano;

b) Exigir no(s) procedimento(s) de dispensa de licitação

mencionado(s) na c.láusula Primeirâ. os seguintes documentos, dentre outros que

considera r indispensár.eis:

- Comprovação de capacidade técnica (número de funcioniírios,

maquiniários, situação estrutural, etc.);

- Licença e autorização ambiental do IAP;

- Alvará da Vigilância Sanitária;

- Alvará do Corpo de Bombeiros;

- Licença de localização e funcionamento do Município;

- Certidôes negativâs de débitos municipais, estaduais e

federais;

- Comprovante de recolhimento do INSS de todos os

cooperados / associados.

§ 1o O compromissário MUNICFIo or LNÃo DA vlTÓruA
náo celebrará contrato com entidades de catadores que não atendam às exigências

legais ou não possuam os alvarás/licenças listados no item 'b' da cláusula segunda;

§ 2" O compromissário MUNICÍt'to op LrNIÀo DA VITÓRIA
deverá Íundamentar a legalidade de contratação na hipótese das entidades de

catadores demandarem prazo de regularização l'ia comPromissos de aiustamento

com os órgãos públicos comPetentes (v.g. Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária,

etc.). Ainda, compromete-se a enviar ao Ministério Público relatório bimestral sobre o

cumprimento dos termos de aiustamento com os órgãos de fiscalização, sob pena de

multa diária no valor de R$ 500,00.

§ 3" O não cumprimento das obrigações previstas na cláu-sula

segunda (itens'a'e'b'), implicará, independentemente de notiÍicação extraiudicial ou
de interpelação judicial, o dever de pagar multa de Ri 50.000,00, que reverterá em

proveito do Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambiente.

CLÁUSULA TERCEIRA; o compromissárío MUMCÍPIo
UNIÀO DA VITÓRIA deverá fazer constar nos contratos mencionados na cláus

primeira as seguintes obrigaçÕes por parte do ente público:

ar que as entidades contratadas efetuem a coleta e a.-
residenciais (pequeno gerador) de classe Il-A e B

gosos, industriais e de construção civ-il) do Município
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MTNTSTERÍO PUBLÍCO
da Estado do Pe raná

ó' Pronttotia de Jusriçu da Conurca de Unido da L'itória

União da Vitória, 06 de novembro de 2018
i
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MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA

rep. prefeito interino BACHÍR ABBAS

-' , ,/ COMPROMISSARIO
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de União da Vitória (proibição de coleta e separação de resíduos que provenham de

outros municípios);

b) Manter controle diário de pesagem de entrada e saída dos

resíduos recicláveis em cada uma das entidades contratadas;

c) Fixar índice mínimo de separação/produção e fiscalizar o

cumprimento do referido índice enr cada uma das entidades contratadas;

d) Fiscalizar se a quantidade/Peso de resíduos

comercializados/remunerados guarda correspondência com os controles de pesagein

de entrada e saÍda de resíduos recicláveis em cada uma das entidades contratadas.

§ 1'. Caso as entidades de cataclotes façam coleta e separação

de resíduos provenientes de indústrias ou de grandes geradores deverá haver
controles separados e fiscalização por parte do ente público para que nào haja

descumprímento do item "a" da cláusula terceira, pois o ente público não

remunerará a comercialização dos rasíduos em questão.

§ 2".O descumprimento do disposto na cláusula terceira
implicafá pagamento de multa no valor de R$ 50.000,00.

CLÁUSULA OUARTA: O não pagamento das multas inrplica
execugo pelo N{inistério Público, incidindo a partir da data do vencimento o rndice
de correção monetária e iuros de mora de 19'o ao mês, sem prejuízo da execução

específica das obrigações de fazer.

CLÁUSULA OUINTA: Este compromisso não inibe ou
restringe, de forma alguma, as açôes de controle, fiscalização e monitoramento de

qualquer órgão público, nem limita ou impede o exercício, por eles, de suas

atribuições e prerrogativas legais e regulamentares. Este compromisso nâo isenta de

responsabilidade por atos ilegais já praticados.

CLÁUSULA SEftA: O presente compromisso de ajustamento
constitui títu1o executivo, nos termos do artigo 5', § 6', da Leí 7 .347 / 85 e 585, inc. Vll,
do CPC, e tem eficácia plena a partir da data de sua celebração.
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ANDRÉ LUIS BORTOLINÍ

PROMOTOR DEIUSTIÇA

FERI.IANDO ANTONIAZZI

VIGITÂNCIA SANITÁRIA
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: f ULIAN A MITSUE B OT'OrvÍÉ
\..
PR€MOTORA DEIIISTIÇA
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JONATHAS M HRYNIEWICZ

TESTEMUNHA

FERNANDOSTRATMANNCORDEIRO AND

ADVOGADO

coo CE

rep. JoSÉ DoRACI Dos sANTos

ADVOGAD

cPF 070.188.689-71

EE
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NEI ANTONÍO KUKLA

SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE
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tÃ do Estada do Paraná
6" Promotoria de Justiça da Comarca de União da Viúna

ADITIVO AO TERIVIO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE
CONDUTA DE 0611712018

Autos de Procedimento A dmi nistrativo n. 0752.77 .0049984

Pelo presente Aditivo ao Termo de Ajustamento de Conduta,
com fundamento no art. 5", § 6", da Lei n. 7.347 /85, alterado pelo art. 113 da ["ei n.
8.078/90, o(s) abaixo qualificado(s) o celebram e se obrigam a cumprir as obrigações

pactuadas.

COMPROMITENTE: O MIMSTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL, neste ato representado pelos Promotores de Justiça Juliana Mitsue
Botomé e André Luis Bortolini.

COMPROMISSÁNIO: MUNICÍPIO DE UNIÃO DA
VITÓRIA, pessoa jurídica de direito público. inscrita no CNPJ n" 75.967.7ffi/0E1-71,
legalmente representada pelo Prefeito Municipal Interino BACHIR ABBAS e pelo
Secretário de Meio Ambiente NEI ANTOMO KLJKLA, com endereço profissional na
Rua Dr. Cruz Machado,205, Centro, União da Vitória/PR;

RESOLVEM as partes celebrar o Presente Aditivo ao Termo de

Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado em 06/71/2018 para
acÍescer a seguinte cláusula:

CLÁUSIJLA SÉTIMA: O compromissiírio MIiMCÍPIO DE
IINIAO DA VITÓRIA deverá fazer constar no(s) contrato(s) mencionados na
cláusula primeira do TAC as segrlntes.obrigaçõês:

a) As entidades de catadores' deverão PÍestar contas

bimestralmente à PreÍeitura de União da Vitória, com planilhas indicando os valores
das remunerações recebidas do Poder Público e de terceiros (indusive do setor
privado), os valores das de;pesas e das remunerações e divisão de sobras repassadas

aos cooperados/associados, devidamente instrúda com notas fiscais, recibos de

honor;írios, etc, sob pena de rescisão do contrato administrativoi

b) A prestação de contas deverá ser feita bimestralmente tanto
para a coleta quanto para á triagem e separação de resíduos recicláveis, sob péna de

rescisão do contrato administrativo;

c) A iiscalizaçao quanto à regularidade das contas deverá ser

feita pela Secretária do iv[eio Ambienté, de forma Permanente, bem como

acompanhada por assisten l'e social do Município inciusive com o fim de verificar

iunto aos cooperados/associados a veracidade do repasse e divisão de sobras e a
regularidade do vínculo associativo dos cooperados/associados;

d) As enhdades de esentar

semestralmente à Prefeilura de União da Vitória
(Extraordinárias e/ou Ordinárias) dos cooperad
ciestinação das sobras ao Mtnicípio;
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MTNÍSTERTO PUBLTCO
do Estado do Paraná

6'Prómotoria de Justiça da Comarca de União da Vitória

e) As entidades. de catadores não poderão subcontratar as

atividades firu objetos do(s) contrato(s).

§ 1". A fiscalização e controle do(s) contrato(s) em questão

devetão ser realizados pela i:refeitura Municipal de modo a não configurar vínculo
de subordina$o entre as entidades de catadores e o Poder Público.

§ 2". O descumprimento do disposto na cláusula sétima

implicará pagamento de multa no valor de R$ 50.000,00.

Ficam mantldas as demais cláusuias, obrigações, multas e

prazos fixadas no Termo de Ajustamento de Conduta fumado em 06 /17 /2078.

União cia Vi d9jro4çmbro de 2018

./:;"
MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA

rep. preÍeito interino BACHIR ABBAS

COMI'ITOMISSÁRIO

ANT

SEC ETÁRIO DE MEIO AMBIENTE

ANDRÉ LUIS BORTOLIM

PROMOTOR DE IUSTIçA

FERNANDO ANTONIAZZI

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

IUL A

STIçA

CIENTE:
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FERNANDO STRATMANtrI CORDEIRO

ADVOGADO

A ERSON DOUGLAS MOLERI
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MTNTSTERTO PUBLTCO
do Estado do Paraná

6" Promotoria de Justiça da Comarca de União da litória

2" ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE A'USTAMENTO DE
CoNDUTA DE06fty2UL8

Autos de Procedimento Administrativo n, 0752.17.0M99í14

Pelo presente Aditivo ao Termo de Ajustamento de Conduta,

com fundamento no art. 5o, § 6o, da Lei n.7.M7 / 85, alterado pelo art. 113 da Lei n.

8.078/90, o(s) abaixo qualificado(s) o celebram e se obrigam a cumprir as obrigações

pactuadas.

COMPROMITENTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
neste ato representado pelos Promotores de fustiça Juliana Mitsue Botomé e André

Luis Bortolini.

COMPROMISSÁRIO: MUNICÍPIO DE UNIÃO DA
VITÓRIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPI n'75.967.760/ 0001,-71,

legalmente representada pelo PteÍeito Municipal HILTON SANTIN ROVEDA e pelo

Secretário de Meio Ambiente CESAR AUGUSTO STRAPASSOLA, com endereço

profissional na Rua Dr. Cruz Machado,205, Centro, União da VitÓria/ PR.

t

Sólidos);

CONSIDERANDO que os Prazos para o cumprimento das

obrigaçôes previstas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado em

06 /11. / 201,8 e no primeiro aditivo ao TAC celebrado em21/11/2018 expiraram sem a

conclusão dos procedimentos de dispensa de licitação para contratação dos serviços

de coleta seletiva e transporte de resíduos recicláveis e dos serviços de seleção,

manuseio e comercialização de resíduos sólidos recicláveis e/ou reutilizáveis pelo

Município compromissário;

CONSIDERANDO o teor do Ofício n' 53/2019 HSR

encaminhado pela AMSULPAR à C@PERTRAGE em 25/07 /2019 dando conta que

a AMSULPAR e a CODAPAR farão a venda do imóvel onde se situa a

COOPERTRAGE (f1s.758/759 do PA n. 0152.17.004998-4);

CONSIDERANDO que a COOPERTRAGE deverá desocupar

imediatamente o imóvel e o barracão de propriedade da AMSULPAR e da CODAPAR

e que, desde modo, deverá buscar novo local para poder providenciar os pec{idos de

alvará de localização, alvará do Corpo de Bombeiros, licença ambiental e licença de

localização, documentos estes imprescindíveis para contratação com a Prefeitura

Municipal;

CONSIDERANDO que os Municípios têm responsabilidade de

fomentar a organização e o funcionamento de cooperativas ou outras formas c1e

associação de cataclores de materiais reutilizáveis e reciclár'eis formadas Por Pessoas l,
físicas cle baixa renda, nos termos do art.36 da Lei 1'2.305 /2010 (Política Nacional c'le 1-,
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CONSIDERANDO que o Município de União da Vitória/PR
afualmente vem arcando com o custo de aluguéis de barracões Para associações e

cooperativas formadas exclusivamente por Pessoas físicas de baixa renda reconhecidas
pelo poder público como catadores de materiais recicláveis e que estes ficam na

dependência da renovação de tais contratos com terceiros para continuar suas

aüvidades;

CONSIDERANDO os encaminhamentos acordados na reunião
realizada em1,6/M/20l9 com os representantes do MunicÍpio de União da Vitória, da
AMSULPAR, CODAPAR, Corpo de Bombeiros, IAB ARCREVI e COOPERTRAGE
(fls. 754757 do P A n. 0152.17.N49984);

RESOLVEM as partes celebrar o 2u Aditivo ao Termo de
Compromisso de Aiustamento de Conduta (TAC) celebrado em 06/'11./2018, para
acrescer as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA OITAVA: O pÍazo para cumprimento das
obrigações previstas nas Cláusulas Primeira a Sétima do Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) firmado em 06/17/2018 e clo 1" aditivo ao TAC firmado em
21/1'l / 20'18 fica prorrogado por mais 120 dias a contar da assinatura do presente
aditivo, sob pena de pagamento das multas fixadas nas respectivas cláusulas, as quais
deverão ser revertidas em favor do Funclo Estadual ou Municipal de Proteção ao Meio
Ambiente.

CLÁUSULA NONA: O compromissário elaborará proieto
executivo de obra (barracão e demais benfeitorias necessárias), que atenda às normas
de segurança, ambientais e sanitárias, assinado por profissional habilitado com
Anotação de Resporsabilidade Técnica (ART), destinada a alocar as associações e

cooperativas formadas exclusivamente por pessoas fÍsicas de baixa renda reconhecidas
pelo poder público como catadores de materiais recicláveis para prestação dos serviços
de triagem e processamento de resíduos sólidos recicláveis, e encaminhará tal projeto
executivo para aprovação (alvará de construção), no prazo de 10 meses, a contar da
assinatura deste adiüvo;

§ 1'. O compromissário deverá tomar as medidas necessárias
para regularização iunto ao óÍgão ambiental e Cartório de Registro de lmóveis do
imóvel c-le sua propriedade destinaclo a alocar a obra referida no'caput', observando
especialmente as clisposições cio Plano Diretor Municipal e da Lei Complementar n.
06/ 2012 (Uso e ocupação clo solo), no prazo de 10 meses, a contar da assinatura deste
aclitivo;

§ 2'. O compromissário diligenciará a obtenção de recursos para
execução da obra reÍeritla no'caput' no prazo t-le 04 meses a contar da assinatura deste .
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ITTNTSTERTO PUBT.,TCO
do Estado do Paraná

6'' Promotoria de Justiça da Comarca de União da l4tória

aditivo, e, após a aprovação do proieto executivo e obtidos os recursos necesúrios,
licitará, no prazo de 03 meses, a contratação de empresa para execução da obra, cufo

prazo estimado de conclusão deve estar PÍevisto no projeto executivo;

§ 3". O cÍonograma aPresentado Pelos rePresentantes do
Município de União da Vitória faz paÉe integrante do presente termo de compromisso;

§ 4'. O não cumprimento integral ou Parcial das obrigações

fixadas na presente cláusula implicará, independente de notificação ou interpelação
judicial, no dever de pagar multa difuia no valor de R$ 200,00, que reverterá em

proveito do Fundo Estadual ou Municipal de Proteção ao Meio Ambiente.

Ficam mantidas as demais cláusulas, obrigações e multas fixadas

no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em06/11/2018 e no 1o aditivo
ao TAC firmado em 21l 17 /201'8.

União da Vitória, 18 de setembro tle 2019

L---- '

MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA

rep. prefeito HILTON SANTIN ROVED

,/ coMPRoMISSÁRIo

CESAR AUGUSTO TRAPASSOLA CLODOALDO

SECR ARIO D AMBIENTE SECRETARIO D

ERSON G

PLANEJAM

ANDRE LUIS RTOLINI

PROMOTOR D IUS

A M. HRYNIEWICZ

.788.689-71

OM

RA DEJUSTI

tl/-, \,.,r-./
ALETYA D. ROLLWAGEN

cPF 062.295.709-04

TESTEMUNHA
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ESTADO DO PARÂNÁ
PREFETTURA MUNICIPAL DE UNIÃO OA VTTóRIA
Rua Dr. cruz ilãchado, 2o5 - 3" ê 4" Pâvimêntos
Fonê: 42-3521-12OO e-mall: licitâ<ao@uniaodavitorià.Pr.gov.br
cNPJ 75.967.76OlOOOt-71
Sitê Oflclal: www.uniaodavitoria.Dr'gov.br

PREÇO DE MERCADO PARA EXECUçÂO DO OBJETO

ORÇÁJUENTOS REALIZADOS PARA EXECUçÃO DO OBJETO

OBIETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAçÃO DE

nrsiouos sóuoos uRBANos PoTENCIALMENTT Rrurtuávcls E/ou RrcIclÁvrts
SECOS, DE CARACTERÍSTICAS DOMICILIARES E EQUIPARADOS, PROVENIENTES DOS

sERvrÇos DE coLETA sELETIvA púsLICA No MUNICIPIo DE UNIÃo oa vIrÓRIl. os
SERVIçOS DE PROCESSAMENTO COMPREENDEM AS ATIVIDADES DE: RECEPÇÃO, SELEÇÂO

E MANUSEIO (TRIAGEM), PRENSAGEM, ENFARDAMENTO E ARMAZENAMENTO
TEMPORJíRIO ATÉ A COMERCIALIZ,IçÃO OOS MATERIAIS FRUTO DESTA ATIVIDADE, BEM

coruo reMsÉM o MANEJo, o ACoNDICIoNAMENTo E o ENCAMINHAMENTo PARA A
DEsrrNAçÃo/DISposIçÃo FINAL Dos REJEIToS.
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CRI . COLETA E INDUSTRI ALTZAçÃO DE RESÍDUOs

lpumirim, 3t de maio de 2022

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRA - PR

Prezados;

A CRI - COLETA E INDUSTRIALIZAÇAO DE RESÍDUOS LTDA, pessoa Jurídica de

Direito Privado, inscrita no CNPJ n" 00.239.339/000'l -45, lnscrição Estadual sob no

25295027 5, instalada nas proximidades da Rodovia SC 154, no quilômetro 90, em lpumirim,

submete à apreciação, a proposta de preço para - Execução dos serviços de segregaçâo

de resíduos recicláveis, sendo quantitativo estimado em 80 toneladas mês de

resíduos, ortundos da coleta seletiva do municipio de Uniâo da Vitória - PR.

Valor mensal: RS 75.469,49 (Setenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove

reais, quarenta e nove centavos).

Resalva-se que o valor proposto é apenas para a atividade de segregaçáo dos

materiais recicláveis e/ou reutilizáveis oriundos da coleta seletiva. Os materiais

passiveis de beneÍiciamento e comercialização ficarão a disposição da CONTRATANTE

para tal processo, consequentemente também seráo de seu direito os resultados

financeiros obtidos pelo processo, assim como, os rejeitos oriundos desta atividade ficarrão

a cargo da CONTRATANTE para destinação final ambientalmente correta. Não

possibilitando haver nenhum tipo de onus a contratada para tal fim.

Esta proposta comercial tem validade de 60 dias, a contar da data de sua apreciaçáo.

Sem mais, antecipo agradecimentos e renovo protestos de estima e consideraçào.

Atenciosamente;

T

MACAULAY

CULKIN VANOLLI

GONCALVES:0924

0953930

Arsinàdo de forma digitat por
MACÁUIAY CTJLKIN VANOLU
GONCALVES :0924095 19l0
o.dos: 2022.ft .01 l9:t8:l{ -0100

Macaulay Gonçalves

CPF: 092.409.539-30

Supervisor de Contratos e Logistica

Cri Coleta e lndustrialização de Resíduos
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Rodovio 5C 154, km 9O. coixo postol 33, CEP 89790-000 - Ipumirim 5.C. forrelfox: (049) 3438-15
www.cricolelo.com.br FLS
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44.793,2',1 59,3501T.niãõdeO6ã

't.393,2t 't,85"/de Protêção lndividual2. Uniformes e Equipamentos
4.506,5l 5,97"/,3. Equipamentos
3.181,0( 4,21017. eonsurnos

3,11012.350,0(5. Veículo de apoio
25,50"119.245,48S3enefícios e Despesas lndiÍetas - BDI

100"175.469,49-PR-O TOTAL MENSAL

ant
-1.í. Sêlêõiõnar cÍê resíduos 10

Fator de utilização i FU 10004

lZ-ícaÍegado 1

ator ç

Fator de utilizaçáo

1.2. EncarÍegado

Fator de utilização

Custo unitárioUnidade Quanüdad(Discriminação
1.542,6tmes 1 1 .542,A IPEo ilã calegoraa

0,00 10,52horaxora-s€xlraal50%)
R$Descanso Semanal Remunerado (DSR) - hora e

484,80o/" 40 1.212,00Ádicional de lnsalubridade
2.027 ,67Soma
L570,02o/a 77 ,43 2.027,67Encargos Sociais
3.597,69Total por Selecionador de residuos

'10 3.597,69 35.976,95homemTotal do Efetivo
1 ,00

Custo unitário SubtotalQUan OaO{DiscÍiminação
2.000.0{Jmes 1 2.000,00PEo dâ catégoria

1 .100,00mes 1Salário mínimo nacional
0,00 13,64horaHoras E{ras (50%)

RSDescanso Semanal Remunerado (DSR) - hora e

2Base de cálculo dâ lnsalubridade
1.?12,00 484.80% 40Adicional de lnsalubridade

2.484,80Soma
1.923,9877 ,43 2.484,80Encargos Sociais
4.408,78Total por Encarregado

homem ,1 4.408,78 4.408.78Total do EÍetivo
1 ,00

I

-

1 ,00
EEEEIII-gtrüI-EI![ÍEI

'1 .3.Auxilio Alime mensal)

Usine
de Custos
de uospara

Planilha de

Quantitativos

100%

í. Mão de Obra
1.1. Selecionar de resíduos

F§-rT6;til

-7_

Custo

4.407,48Fator de utalização



Custo Mensal com Mão-de-obra R$/mês
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2'I,UU3 63,00unrdadee camrsacan un
I ,30unidade 6 7,80Boné

36,00 6,00par ôBotinâ de segurança
1,006 6,00par

-[/eia 

de algodáo com cano alto
47 ,96unidade 114 11,99Avental de proteçâo

12,35 49,40par 1t4Luva de proteçâo
'126,66 1.393,26homem 11Total do Efetivo

1,00

2. UniÍormês e Equipamentos de PÍoteção lndividual

2.1. Uniformes e EPls

Fator de utilização

Custo Mensal com UniÍormês e EPls R$/mês ETr. Tl:I

3. Equipamentos

3.1 Prensa Hidráulica Enfardadeira 12 toneladas
3.'l .'l Oepreciação

3.1.2. Remune do Capital

3.2 Esteira com 10,00 metros / 2,50 metros
3.2.'l DepreciaÇão

Fator de utilizaçáo

Fator de utilizaçáo

4õ.UUU1 48.000unrdadee aqursu
5Vida útil do equipamento

anos 0ldâde do equipamento
RS 31.28665,18 48.000Depreciação

60 31 .286 521,44mesDêpreciação mênsal
521,44Total por Prensâ

'1.042,88u nidade 2 521,44Total
1,00

T

SubtotalUnidãdeDiscriminação
1 46.00u RS 48.000u n rda0eCú§-o do equipamento

Taxa de juros anual nominal
R$ 48.000Valor proposto (V0)

35.485R$lnvestimento médio total
377 ,03 377 ,03R§Remuneração mensal de capital

377,03Total por Prensa
2 377 ,03 7 54,07unidadeTotal

1,00

1 40.000 40.000Custo de aqu rsrçAo unidade
anos 5Vida útil
anos 0ldade do equipamento

Yo 65,1 I 40.000 RS 26.072Depreciação do equipamento
26.O72 434,53mes 60Depreciação mênsal

u n idade 1 434,53 434,53Total
1,00

-
-

iIiI

3.2.2. Remuneraçáo do Capital

Fator de utilização

/14.793

\rr.rr
rotaiIRtI

e (mesês)
SubtolalCustoDiscdmineção

1.393

anos

1.042

t-rs4-In



Totar (R$)SubtotâlUnidadê Quantidad€ Custo unitáti(Discriminação
R$ 40.000unrdade 1 40.000Tu5io dõ eqúiFã'Ítenfo

ok 12,7 5Taxa de luros anual nominal
40.000Valor proposto (V0)
29.571OQ

3í4,193í4,19R$Remuneração mensal de caPital
314,'19

FLS
&Lt

ôt9É uNrio

(

0

314,19unidade 1 314,19Total

Discriminação Unidede Ouantided( Custo unitário Subtotâl Torãl (R§)

Tu§Io dEãqúEEáo unrdade 1 2.15íJ 2.150

Vida útil do equipamento 3

ldade do equipamento anos 0

De preciação % 65,18 2.150 RS 1 .401

Depreciação mensal mes 36 í.40í 38,93

unidade 1 38,93 38,93

1,00

3.3 Empilhadeira manual
3.3.1 Depreciaçáo

3.3.2. Remuneraçáo do Capital

3.4.1 Deprêc taç o

3.4.2. Remunera o do Capital

Fator de utilizaçáo

Fator de utilização

Fator de utilizaçáo

Fator de utilização 356,25

Discriminasáo Unidade Quantidâd€ Custo unitário Subtotal Total (RS)

Custó do equipamen to unrdade 1 2.150 R$ 2.1 50

Taxa de juros anual nominal 12,7 5

Valor proposto (V0) RS 2.150
lnvestimento médio total do equipamento RS 1.683

Rêmuneração mênsal de capital R§ 17,88 't 7,88

Total 17,88

unidade 1 17,88 17,88

1,00 17,88

3.4 B Bag's (120x90x90-abertura total e basê fechada

Discriminâção Unidade Quântidad( Custo unitá.io Subtotal Total (R$)

TuSto de aqrlr§ição unrdadê 1 45 45

Vida útil do equipamento 1

ldade do equipamento anos 0

Depreciação o/o 95,00 R$ 43

Depreciação mênsal mês 12 43 3,56

unidade 100 3,56 356,25
1,00

Totel (Rt)Custo §ltitário SubtotalUnidade Quantidad€Discriminação
RS 45unidade 1 45Custo do equipâmento

tz,tco/aTaxa de juros anual nominal
R$ 45Valor proposto (V0)

45R$lnvestimento médio total
0,48 0,48R$Remunêração mensal de capital

0,48Total dos Big Bag's
47,81unidade 100 0,48

47,81

3.5. Manutenção
Disc.!minação Unidâde Qua Custo ünitá Subtotãl Total (RS)

lnrrestimento médio total

Total da Esteira

1 ,00 I-iã-,íq

anos

Total
t----55;53-l

Total da frota

Total

45

anos I

Total da frota
1,00Fator de utilizaçáo
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L1 500 00ManutenÇáo dos equipamentos

Custo Mensal com E ul amentos R§/mês @

Subtotal Total (R§)Unidadê Quantidad€ Custo unitáricDiscrimineção
'1.250,00R$ 1.250.00Consumo de energia elétrica

320,00 320,00Consumo de á9ua
1.61 1,00Kg 90 17,90Fitilho torcido para fardos

3.181,00

3.í81 00Custo Mensal com Consumos R$/mês

5. Veículo de apoio

Discriminação Unidede Quantidad€ Custo unitáric Subtotal Total (Rt)

VefcubZe apoiõ unidade
,1 2.350,00 2.350.00

2.350,00

2.350 00Custo Mênsal com Veiculo de A oto R$/mês

CUSTO TOTAL MENSAL COM DESPESAS OPERACIONAIS RSi mês

Discriminação unidade Quantidadd Custo unitária Subtotãl Total (R§)

TIêneliõiõ5 e despesas indiretas 34,23V4 56.224,01 19.245.44
19.245,48

CUSTO MENSAL COM BDI R$/mês ÍEi,Tí.E

PRE O MENSAL TOTAL R$/mês rÃ?rr.E

GONCALVES : 09 ill"o,,,rr.*.0,
240953930 1e:4e:3s-03'oo'

MACAULAY GONçALVES
CPF: 092.409.539-30

sUPERVTSOR DE LOGíSTTCA E LICITAçOES
cRrcoLETA E TNDUSTRTALTZAçÃO DE RESiDUOS

F3õr,!r1
re

4. Consumos

1

R$ 1

5. Bênêficios e Despesas lndiretas - BDI

MACAULAY
CULKIN

VANOLLI

Assinado dê forma
digitat por ÀIACAULAY

CULKIN VANOLLI

GONCALvES:0924095



LIMPATUR TIMPE

PROPOSTA ORçAUEHTÁRrA

REFEFGIYCIÂ: SERVIçOS DE TRIAGEM DE RESIDUOS

Prezado (al: Cüente

Através deste apresentamos nossa proposta para contrâtâção de serviços, conforme

solicitaÇào.

Rua Desembargador Costa carvalho, ns 1395 - Bairro São Bernardo - União da Vitória/PR - CEP 84.600-392
CNPI 04.336.100/0001-44 www.limpatur.com.br E-mail: comercial@limpatur.com.br

uNl4OÉ oôl

o-t

Sollcitante: PREFEITURÂ DE UNIÃO DA VITóRH
CNPJ/CPF: 7 5.967.7 60 I oo0l-7 t
EndereÇo: Rua Dr. Cruz Machado n" 205 BeiÍro3 Centro
Cidade: Uniáo da Vitória/PR CEP: 84600-000
Telefone: (42]r 3522 3266 Eraall: meioambiente.pmuv@;ahoo.com.br

SERVIÇOS UNIDADE PREÇO TOTAL
- O quantitativo de resíduos sólidos urbanos
potencia.lmente reutilizáveis e/ou recicláveis
secos a serem processados/ selecionados é de
aproímadamente 80 toneladas ao mês.
No va.lor proposto deverão estar inclusas todâs as
despesas alusivas à mão de obra, insumos,
equipamentos, encargos trabalhistas, fiscais e
tributários referentes a prestaçào dos serviços,
bem como a-luguéis, seguros, entre outÍos.
Deverào também estar inclusas todas as
despesas inerentes ao transporte e disposição
fina.l ambienta.Lmente adequada dos rejeitos
Íesultantes do processo de seleção de resíduos
recicláveis/reutilizáveis, em aterro saritário
privado da proponente ou de terceiros
devidamente licenciado no órgào ambiental
estadua-I. Equipe padrào 3O funcionários.
- O resíduo valorizado, fruto da segregação, bem
como a renda obtida com a comercialização será
da Contratante o MunÍcipio é do Município de
Uniáo da Vitoria, ou seja, a Proposta Comercial
apresentada se trata da prestaÇáo dos serviços,
sem a comercializaçáo do resíduo valorizado pela
prestadora.
- Os rejeitos gerados na alividade de segregaçáo
serâo destinados em aterro sanitário da
Contratante no Aterro Sanitário Municipa-l, sendo

Mes Rs 159.795,00

il

ilÚMERo: 0,0,6120122

DATA:. LO106l2O22
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LIMPATUR TIMPE

ô traÍrsporte e destinação por conta do Municipio
de Uniáo da Vitoria PR.
Valor mensal: R$ R$ 159.795,00 (Cento e cinquenta e nove mil, setecentos e

noventa e cinco reais).

Emissáo de nota ÍIscal eletrôalca

A nota fiscal será emitida mensa.lmente após mediçáo e empenho.

Forma de Pegamento

Pagamento eletrônico entre contas

Valldade da Proposta

9O dias

Cordiais saudaçôes,

LIMPATUR Assinãdo de forma digúal
ooT.IMPATUR LIMPEZA

LIMPEZA URBANA LnerÀn

LTDA:043361 0000 LÍ04i043361000001 44

0144 ?i::li:;i8í''

LIMPATUR LIMPEZA URBANA LTDA

Rua Desembargadoí Costa carvalho, ne 1395 - Bairro São Bernardo - União da Vitória/pR - CEp 84.600-392
CNPJ 04.336.100/0001-44 www.limpatur.com.br E-mail: comercial@limpatur.com.br

sdt'rÍ. l@eiíç6
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From: contabil.meioeste@outlook.com.br
To: "secretaria Municipal de Meio Ambiente de União da Vitória"
( meioam biente@u n iaodav itoria. pr.gov.br)
Cc: "marcelomarins@conection.com.br" (marcelomarins@conection.com.br)
Datê: Wed, fA l4ay 2022 12:00:57 +0000
Subiect: RES: A/C Cleverson - Solicitação de Propostâ Orçamentária

Prezados!

E com estima que recebemos o pedido de orçamento para o objeto orçado, mas nosso

trabalho principal está focado, em aterro sanitário, e coleta de residuos.

Por esse motivo, não podemos atender a solicitação no momento.

Obrigado pelo contato.

At.te

ã.Éclc6e.
-=,

De: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de União da Vitória
<meioambiente@uniaodavitoria.pr. gov.br>
Enviada em: terça-feira, l7 de maio de 2022 16:52
Para: contabil.meioeste@outlook.com.br
Assunto: A./C Cleverson - Solicitação de Proposta Orçamentária

Prezado, boa tarde

Meioeste Ambiêntal Ltda.
Rua Conselheiro MafÍâ, n" 708
Centro - Caçador - SC
Fones: 49 3563-33'16 - 49 9-9979-9504
CleveÍson Lima da Silva
ContadoÍ
cRc-sc-038783/O-6

Conforme contato telefônico com a Sra. Caroline, gostariamos de receber uma Proposta
Orçamentária para o seguinte objeto:

sERVrÇO DE PROCESSAMENTO E COMERCTALTZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓrrDOS
URBANOS POTENCIATMENTE REUTtilZÁVnlS ETOU RECICLÁVEIS SECOS, DE
CARACTERÍSTICAS DOMICITIARES E EQUIPARADOS, PROVENIENTES DOS
SERVIçOS DE COTETA SELETM PÚBUCA NO MUNICIP|O DE UNIÃO DA
vtTÓRrA. os sERvrÇos DE PRoCESSAMENTO COMPREENDEM AS ATTVIDADES
DE: RECEPÇÃO, SErEÇÃO E MANUSETO (TRTAGEM), PRENSAGEM,
ENFARDAMENTO E ARMAZENAMENTO TEMPORJÍRIO ATÉ A
COMERCIALIZAÇÃO DOS MATERIAIS FRUTO DESTA ATIVIDADE, BEM COMO
TAMBÉM O MANEJO E O ENCAMINHAMENTO PARA A
DESTINAçÃO/DISPOSI&CCCdi I;ÃO FINAT DOS REJEITOS.
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A finalidade da cotação de preços de mercado objetiva balizar processo administrativo
visando Contratação de organização(ões) COOPERATIVAS e/ou ASSOC|AçÕES de

catadores de materiais recicláveis e reutiliáveis, para a prestação de serviço público de

processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos potencialmente

reutiliáveis e/ou recicláveis secos, p or meio de Edital de Chamamento
Público/Dispensa de Licitação conforme Termo de Ajustamento de Conduta - TAC
celebrado pelo Ministério Público Estadual no ano de 2018.

O quantitativo de resíduos sólidos urbanos potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis

secos a serem processados/selecionados é de aproximadamente 80 toneladas ao mês.

No valor proposto deverão estar inclusas todas as despesas alusivas à mão de obra
insumos, equipamentos, encargos trabalhistas, fiscais e tributrírios referentes a prestação

dos serviços, bem como aluguéis, seguros, entre outros. Deverão também estaÍ inclusas
todas as despesas inerentes a o transporte e disposição final ambientalmente adequada

dos rejeitos resultantes do processo de seleção de resíduos recicláveis/reutiliáveis, em
aterro sanitário privado da pÍoponente ou de terceiros devidamente licenciado no órgão
ambiental estadual.

Solicitamos, por gentileza, uma validade da Proposta de pelo menos 90 dias.

Agradecemos desde já.

Att

Secretaria Hunacipal de Meio Ambiêntê -
SE}I MA

Prefeitura Municipal de União da Vitória
Fonei tz zszl.-t.zzz



ESTADO DO PÂRÁNÁ
PREFEIÍURÂ MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITóRIA
Rua or. Cruz Machado, 2O5 - 3'e 4" Pavimentos
Fone: 42-3521-12OO e-mail: licitacao@uniaodavitoria.Pr.gov.br
cNP J 7 5.967,7 60 / OOOa-7 1

Site OÍicial: www.uniaodavitoria.pr,gov.br

PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CLASSE II EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO NO ESTADO DO PARANÁ

oRçAMENTOS REALIZADOS

O3
FLS
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KURICA

Olício 103/2079- Jurídico - Licitações - Kurica Ambientol

À secnetann DE MEto AMBI,ENTE

Kuríca Ambiental S/A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ/MF sob ns 07.706.58810002-23, com sede na Rodovia Celso Garcia Cid,

12633 Gleba Cafezal, Londrina, Estado do Paraná, vem, respeitosamente,

apresentar orçamento nos termos solicitados:

Destinação final de resíduos sólidos orgânicos domiciliares sem transporte

- Resíduo a ser levado diretamente ao aterro da contratada - Valor por

tonelada: RS L00,00 (cem reais).

Estamos à disposição para eventuais escla recimentos.

Email para contato: elisansela@kuricaambiental.com.br Telefone: 43-3374-

4400,43 99993-3007

Londrina, 19 de junho de 2019

Atenciosamente,

Altd^r)

KURICA AMBIENTAL S/A

ELISANGEA MARCELI AREANO ARDUIN

PROCURADORA

RG 5091i015 CPF 0L6722989-38
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Uniáo da VitóÍia/PR 14 de Junho de 2019

A

Prefertura Municipal de União da Vitória

A,/C Sr Nei Antônio Kukla

Secretário Municipal de Mêio Ambiente - SEMMA

RêÍerênte: Proposta OrÇamentária no 096/2019 paía prestaçáo dos servrÇos

A êmpresa Luiz Frencisco Antunês dê Lima E Cia Ltda (ECOVALE TRATAMENTO DE
RESÍDUOS URBANOS), inscÍite no CNPJ 82.326.828/0001{7. loc6lizada â Linha Colônie Antônio
Càndrdo, s/no, Zone RuÍel. Munrcipro de Uniào da VitóÍia - PR, vem respeitosamente, por mêto deste,
apresentar Proposte Orçâmênlária pa,a a execuçeo dos sêÍviços de Íêcebimento e dispo8ição Íinal
amblantalmento coÍreta do rêsíduos sólidos uÍôanos Claseo ll, êm ataíÍo sanitáÍio dovldâmônte
licênclado. consonanle à solicitaÉo dê Secretaíia Muniopal de Mêio AÍnbiente de Uniáo da Vitória
íealzada via e-mail no die 11 de junhode2019

1. Oo E!9! pÍoposto para poltcrior proc633o licitatório:

A Ecovale Tralamento de Re§iduos urbarEs. rêspettosamonte, aprêsenta a v s. o valor
pÍoposto para a @rudos serviços acime mencionâdos, os quas ss.iam

sERVrÇOS UND

Ton

QTD
MENSAL

PREÇO
UNITÁRIO
(Tonelada)

PREçO
TOTAL

ExêqrÉo dos serviços de íecêbimento e disposiçâo
Íinal ambientalmente conêta de resíduos sólidos
uíbanos Classe ll. em aterro sânitário devidam€nte
hcenciado
VALOR POR TONE LADA: R$ 220,00 (Duzentos e vinte reais)'

* No valor proposto estfu inclusas todas as despesas alusivas à mão de obÍa. insumos. equipamentos e
máquinas necessárias a.ealizaÉo da destinação linel, oncárgos trabalhistas, Íscais e tribulános
referentes a prestaÉo dos sêrviços

. Para conclurÍ, a Ecovale dêstaca que êncantra-se devidamente licênciâda pêrante os
órgãos ambientais competentes para executaÍ as atividades elencâdos na pres€ntê proposta

oÍçámentária. Desta manerre, â empresa apresênte plena disponibilidade para a realizeçáÕ dos serviços
relâlados e se coloca a inteirâ disposrção de VS' pare quaisquer êsclarêcimentos que iulgár necessáno

DEL
CNPJ no 82 28/0001-07

Fêlipe José Narineczki
Assistente de Vêndes ê LicitaÉes

TDA

Fons/Fax: (42) 3522-5100
Efiail: comêicial@êcovslêÍe3iduos.com.br

www.êqovalGnasíd uos.com.br

LUIZ

FLS
3J
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Atencrosamente



ÊSTADO DO PARANÁ
PREFETTURÂ MUNTCIPAL DE UNtÀO DA VTTóRIA
Rua Dr. Cruz Machàdo, 2OS - 3' ê 4" Pavimentos
Fone: 42-3521-12OO e-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br
cNP) 7 s.967 .7 60 I OOOI-7 I
Site Oíicial: www.uniaodavitoria,pr.gov,br

FUNDAMENTAÇÃo oo veloR oEsrrNADo Ao sussÍoIo ou cusrEro DE LocAÇÃo DE

senRAcÃo peRA DESENV0LVIMENTo DAs ATIVIDADES pEtÁs ENTIDADES

FLS
33



'í ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÀO OA VITÓRIA
Ru. oÍ cnu l.ch.do. 205 - 3" a,1'Payim.nto3
Fo :,12-3521-t200 e.mailr pmuva€unia(Étvilorir.pr.9ov br
citPJ 75.967-760/0001 -71

Slta Oíclal: www.uniãodavitoria.gÍ.gov.br
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TERMO DE AVALIACAO N" O5/20,I9

A Comissâo designada pelo Decreto n" 6912017, de 25 dê Janeiro de 2017.

de acordo com o paragrafo único do DecÍeto n'99.658/90, avaliou (embasado em

valores de imóveis oÍertado nas proximidades) o aluguel de um barracáo desttnado

a Íeciclagem de lixo sólirJo. localizada a Estrada Andre Balardini no 'l86.bairro

Cristo Rei Com área de 714.00 m'. no valor <le RS 4 500.00 (quatro mil e

quinhentos reais)

Unaão da Vilória. 2 l de Íevererro de 2019

h
,fí

wits# ga

,!r?,1A4ét

lardini -{Eliane Xavier

lt 1,.

Carmen Lucia Mârcondes de Albuquerque VVinter

Clodoaldo Clêverson Goetz

Hilton Santin Roveda

Prefeito Munrcipal

FLS
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PROPOSTA DE ALUGUEL

DECLARAMOS AQUEM POSSA INTERESSAR QUE DISPOMOS PARA

LocaçÃo DE uM eanRacÂo coM 714 M2, LocALrzADo No
BAIRRO JARDIM ROSEIRA NA RUA ANDRE BALARDINI.

NUMERO 186 UNIÃO DA VIToRIA.

NO VALOR DE RS 4.5OO,OO

-r'
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PROPOSTA DE ALUGUEL

OECLARAMOS AQUEM POSSA INÍERESSAR QUE DISPOMOS

PARA LOCAÇÃO DE UM BARRACÂO COM 650 M,, LOCALIZADO NO BAIRRO

LIMEIRA NA RUA ARACI SANÍOS SOARES

NUMERO 5/N UNrÃO DA VtrORtA.

NO vArOR DE Rs 5.000,00

AS5: ,,.\, ..!,
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08/06/2020 Preíeilurâ Muoiopalde uniào da \Ítóía

FSTADO TX) PARANÁ
PREFEITTiRA MTII{ICIPAL DE tÍNIÃO DA vITÓRtA

09

FLS
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Íf,RitoADlTlvo N'32020 (5t t) Do colYTR {To l{.'J2lr019 (ín0}
DtsPf,tsA Df, LlcrT-{Çio :\'&I,0r9 - PR(rf,SSO r.-'3l2ol9

O&,ETO DO ADITAIiIEI{TO: Do Reajuste.
CONTR{TAi\"rE: Município de União da Vtória - PR
CONTRATADTO: MARIA DE LOURDES STECHECHEN.
OB.IETO DO CONTRÁTO: Locação de um imóvel contendo
um baracão com ârca de 600.00m1 dentro de uma árca de

714,00m':, localizado na Estrada André Balardini, N' lt6,
Colônia Conentes, cm lJnião dâ Vilória, Estado do Paraná,
desrinado ao funcionamento da ARCREVI - Associação dos
Rccicladorcs c Colctores de Recicláveis do Vale do lguaçu, a
qual é ;onesponsável.
DO REAJUSTT: Para manutençâo do equilíbrio econômico.
financciro entÍe is partes e de acordo com a variaçào
acumulada do IGP-M - FCV (lndic.c Ceral dc Prcços do
Mercado - Fundação 6eúlio Yargas). o valor contratual licâ
reajuslado em 1,0t1637409'0. resultando no valor mensal
conigido de RS 4.8ó7.37 (Quatro nil oitoçenlos e scss€na €
setc reais e trinta e sete ccntavos); ValoÍ lotal do apostilamento;
R$ l.l02.l I (Unr mil cenro e dois reais eonze centavos).
DO FITNDAMENTO LEGAL: Artigo 3' da Lci 10.192/2001.
no Artigo 40', lnciso Xl e no Artigo 55', Inçiso lll da Lei no

8.666.'93 com suas alterações.
FORO: Comarca de União da Vitória,

I nião da litória.29 de meio de 2020.

Publicado por:
Jéssica Caroline Bindenrann

Código Id€ntiÍic8do r :7 F 96847 7

I\'latéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 08/06.'2020. Edição 2026
A veriÍicaçâo dc autenticidade da maÉria pode ser feita
intbmlando o código idcntiÍicador no sirc:
hnp://utrv.diariomunicipal.com.br/amp/
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1. DO OBTETO

1,1. Constitui objeto do presente Termo de Referência:

CoNTRÁTAÇÃO DE CIRGANTZAçÃO(ÕES) COOPERATTVAS E/OU ASSOCTAÇOES DE

CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E REUTILIáVEIS, PARA A PRESTAçÃO DE

sERvIço PÚBLrco DE pRocEssAMENTo E coMERcrALrzAÇÃo DE REsÍDUos sóLrDos
URBANOS POTENCTAIr.MENTE REUTILTáVErS ElOU RECrCúVErS SECOS, DE

CARACTERISTICAS DOMICILIÂRES E EQUIPARADOS, PROVENIENTES DOS SERVIçOS DE

coLETA SELETM PÚBLTCA NO MUNTCTPIO DE UNrÃO DA VrTóRrÂ. OS SERVrÇOS DE

PROCESSAMENTO COMPREENDEM AS ATIVIDADES DE: RECEPÇÂO, SEIEÇÃO E MANUSEIO
(TRIAGEM), PRENSAGT|M, ENFARDAMENTO E ARMAZENAMENTO TEMPOTiRIO ETÉ E
CoMERCIALIZAÇÃO OO,S MATERTATS FRUTO DESTA ATTVTDADE, BEM COMO TAMBÉM O

MANEJO, O ACONDICIONAMENTO E O ENCAMINHAMENTO PARA A
DESTTNAçÂO/DTSPOSI(ÁO FrNAL DOS REJETTOS.

Para efeito deste documento define-se como:

1.1.1. Processamento de resíduos: recepção, seleção e manuseio (triagem],
eventual pré-condicionamento, prensagem, enfardamento, armazenamento
temporário;

1.1.2. Coleta seletiva pública: coleta de resíduos sólidos previamente segregados
pelos geradores conforme sua constituição ou composição, provenientes de
pequenos geradores, no caso em específico os resíduos sólidos potencialmente
reutilizáveis e/ou recicláveis secos e não perigosos, de características domiciliares
ou equiparados. gerados por residências, condomínios, órgãos públicos e

estabelecimentos comerciais e de serviços, devidamente acondicionados e

dispostos para a coleta: iJ nos abrigos/depósitos temporários dos geradores

anteriormente citados; ii) em rria pública; iiiJ nos contentores ou em PEVs IPontos
de Entrega Voluntária) para esta finalidade; entre outros. O serviço de coleta
seletiva pública será executado somente pela(sJ entidade[sJ ou empresafs)
contratada(s) pelo Município, por meio de processo administrativo;

1.1.3. Resíduos sólidos domiciliares ou equiparados potencialmente reutilizáveis
e/ou recicláveis secos não perigosos: materiais de plástico, metal, papel e vidro,
incluindo embalagens, classificados como resíduos sólidos classe II pela Norma
ABNT IIIBR 1OOO4;

1.1.4. Resíduos sólidos equiparados aos domiciliares: conforme preconizado pela
Lei 12.:105/2010 em seu Art. 13, Parágrafo úni coi " Respeitado o disposto no art. 2 0,
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os resíduos rekridos na alínea "d" do incíso I do caput, se caracterizados como não
perigosos, podem, em razão de sua natureza, composição ou volume, ser equiparados

aos resíduo,; domiciliares pelo poder público municipal." Dessa forma, define-se, no

âmbito do Município de União da Vitória, resíduos sólidos equiparados aos

domiciliares como sendo os resíduos de estabelecimentos comerciais e

prestadores de serviços, ou seja, os resíduos gerados nessas atividades, excetuados

os referidos nas alíneas "b", "e", "g", "h" e "j" do Art. 13, inciso I da Lei 12.305/2010,
e desde que limitado o volume a 3 m: mensais. na forma do disposto na Lei

Complementar Municipal Nq l0 I 2012.

1.1.5. Define-se como pequeno gerador: a unidade residencial, comercial ou de

serviços com geração limitada ao volume de 3 m3 [três metros cúbicos) mensais,

conforme dispõe a Lei Complementar Municipal Ne 70/2012.

1.1.6. Residuos separados e devidamente acondicionados pelos geradores: os

resíduos potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis secos de características
domiciliares ou equiparados, previamente segregados na fonte geradora e
devidamente acondicionados pelos munícipes preferencialmente em sacolas ou

sacos plásticos de cor laranja, conforme os ditames da Lei Ordinária ne 4607 /2076
de 77/05/2076, a qual dispõe sobre a seleção de resíduos sólidos urbanos em
sacolas piásticas distribuídas por estabelecimentos comerciais, institui sobre a
padronização e especificação das sacolas e dá outras providências;

1.1.7. Rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades
de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e

economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição
final ambientalmente adequada;

1.2, A quantidade média atualmente estimada de resíduos sólidos urbanos potencialmente
reutilizáveis e/ou recicláveis secos coletados no Município (coleta seletiva pública) a serem
processados pela(sJ entidadefsJ a serem contratadas é de 80 (oitenta) toneladas ao mês.

2079 (período pré pandemÍa de Covid-79): média mensol coleta seletiva
pública: 94,72 ton/mês;
2020 (pandemia de Covid-19): média mensal coleta seletiva pública: 97,90
ton/mês;
2027 (pandemia de Covid-19): média mensal coleta seletiva pública: 52,40
ton/mês.
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7,2.7, A reÍerida média tem como base as pesagens da coleta seletiva realizada nos
anos de 2019, 2020 e 2027, conforme segue:
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2. DA JUSTIFICATIVA

CONSIDERANDO que a g€,ração de resíduos pelas diversas atividades humanas constitui-se,
atualmente, um grande desafio a ser enfrentado pelas administrações municipais;

CONSIDERANDO que um dos principais desafios da gestão dos resíduos sólidos é a redução dos

níveis atuais de desperdÍcio de materiais recicláveis ou reaproveitáveis e a redução de

aterramento de resíduos rr:cicláveis. Consequentemente, o aumento do percentual de retorno ao

ciclo produtivo dos materiais recicláveis leva ao aumento da vida útil do Aterro Sanitário de União

da Vitória;

CONSIDERÁNDO o disposto nos artigos 2p, 3e, Inciso I, alínea c, e 7a da Lei 11.445 /2007
IDiretrizes Nacionais para o Saneamento Básico);

CONSIDERANDO que a Lei n. l2.3OS /2010 prevê em seu Art. 6e, no inciso VIII, como um dos

princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o reconhecimento do resíduo sólido
reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e

promotor de cidadania;

CONSIDERANDO, ainda, o disposto no art. 7q, inc. XI[, art.8a, inc. IV, art.9e e art.36, § 20, da Lei

Federal ne 12.305 /2070;

CONSIDERANDO que a Lei n. 12.305/2070 prevê, em todo seu conteúdo, e principalmente no

âmbito da responsabilidacle compartilhada, o incentivo a integração e a formalização de parceria
entre os setores público e privado, e destes com associaçôes ou cooperativas de catadores de

materiais recicláveis, como forma de alcançar níveis crescentes de desempenho na recuperação

de resíduos e no encaminhamento destes para as linhas produtivas de reaproveitamento e de
reciclagem;

CONSIDERÁNDO, ainda, que o Município de União da Vitória é Compromissário de Termo de
Compromisso de Ajustamento de Conduta fAutos de Procedimento Administrativo n.

0752.77.004998-4J celebrado entre o Ministério Público Estadual e o Município, pelo qual se

obriga a promover a abertura e conclusão de procedimento de dispensa de licitação para

contratação dos serviços de seleção, manuseio e comercialização de resíduos sólidos recicláveis
e/ ou reutilizáveis, a serem realizados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente
por pessoas fisicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais
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CONSIDERANDO que a Lei n.8.666 /7993 prevê no inciso XXVII do art 24 a dispensa de licitação
para contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos

recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por
associaçôes ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas fisicas de baixa renda
reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com o uso de

equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública;
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recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de

saúde pública, nos termos do art.24, inc. XXVII da Lei 8.666/93;

3. DA EXECUÇÁO DOS SERVTçOS

3.1,1. Visando oportunizar a participação e a execução dos serviços obieto deste Edital
pelas 02 (duasJ entidades formadas por catadores de materiais recicláveis formalmente
constituídas existentes no MunicÍpio de União da Vitória, os serviços objeto deste Edital são

m L

3.1.3. Cada um dos lotes abrange 50o/o do quantitativo de resíduos

recicláveis/reutilizáveis coletados no município, bem como também, cada lote abarca 500/o dos

resíduos oriundos do setor 01 de Coleta Seletiva [Centro e São BernardoJ, de modo a não haver
diferenças qualitativas entre os lotes.

3.1.4. No caso de apenas 01 fumal entidade formada por catadores formalmente
constituída ser habilitada segundo os critérios deste Edital, será facultado à mesma assumir a

execução dos serviços de Processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos
potencialmente reutilizáveis e/ou reciclóveis secos dos 02 [dois] Lotes, desde que comnrovado o

te dimento ao ritérios de habilit NI

dos resíduos estabelecidos neste Edital

3.1.5. No caso de apenas 01 (uma) entidade vir a ser habilitada neste Edital, e nos termos
do item 3.1.4. supra, a entidade habilitada pretenda assumir a execução dos serviços de
Processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos potencialmente reutilizáveis e/ou
recicláveÍs secos dos 02 (doisJ Lotes, a verificaç ão acerca de capacidade técnica e operacional de

orocessamento dos resíduos da entidade habilitada para os serviços de Processamento serâ
realizada por meio da análise de histórico de quantitativo de resíduos processados nos últimos
anos, podendo ser recorrido a um período de até 05 [cinco] anos retroativos. Forma de

verificação: A entidade deverá comprovar por meio da apresentação de relatórios, devidamente
pela Administração Municipal, comprovando capacidade de processamento de 1000Á

2

certificados
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Diante do supracitado, devendo a Administração Pública oferecer à população um serviço

adequado, eficiente, seguro e contínuo, por tratar-se de serviço essencial,.justifica-se a elaboração

do presente Termo de Referência para instrução de procedimento de contratação do objeto

supramencionado.

3.1, Os serviços de Processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos potencialmente

reutilizáveis e/ou recicláveis secos. domiciliares ou equiparados deverão ser executados de

acordo com o Projeto Básico deste Edital;

3.1.2. Os critérios para divisão dos serviços objeto deste Edital em dois (02) Lotes leva em

consideração a setorização do Município nos serviços de coleta seletiva e a divisão em termos de

quantitativo de resíduos potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis secos gerados no

município;
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do quantitativo mensal previsto a ser coletado no município, ou se.ia,80 ton/mês. A análise e

verificação será realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Cumulativamente, para

assunção dos 02 (doisJ Lotes, deverá atender às diretrizes do item 3.4 deste Termo de Referência.

3.1.6, Ressalta-se que somente poderá(ão) realizar serviços de coleta seletiva pública.

pessoas lurídicas devidamente contratada(s) pelo Município para esta finalidade, sendo objeto de

Edital distinto deste, ou seja, outro Processo Administrativo/Edital específico objetivando a

contratação dos serviços de coleta seletiva pública.

3.1,7. A Tabela 1 demonstra a divisão em Lotes do objeto deste Edital e especifica o

cronograma de destinação/recebimento dos resíduos para processamento (triagem) conforme os

setores e turnos contemplados nos serviços de coleta seletiva.

Tabela 1: Cronograma de recebimento de resíduos para triagem (Lote 1 e Lote 2), de acordo com os

setores da coleta seletiva

o
a

bÉu

?Ll
FLS

Centro
Setor 01

São Bernardo
Noturno Lote 2 Lote 2 Lote 2

Ponte Nova
Setor 02

Navegantes
Noturno

Limeira

Bela VistaSetor 03

Barreiros

Diurno

São Basílio Magno

N. S. do Rocio

Rio d'Arêia1
Setor 04

5ão Gabriel'z

Diurno

Cristo Rei'

Dona Mercedes

São Joaquim

São LuizSetor 05

Jardim Roseira

Diurno

Bento M. da

Rocha

Bom Jesus

Cidêde Jardim

Ouro Verde

Setor 06

N. S. das Grêças

Diurno Lote 2 Lote 2 Lote 2

N. S. da Salete
Diurno Lote 2 Lote 2 Lote 2

5ão Braz
Setor 08

São Sebastião
Diurno Lote 2 Lote 2 Lote 2
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SETOR BAIRROS ÍURNO 2! FEIRA 3! FEIRÂ 4! FEIRA 5! FEIRA 6! FEIRÂ SASADO

Lote 1 Lote 1 Lote 1

Lote 1 Lote 1 Lote 1

Lote 1 Lote 1 Lote 1

Lote 1 Lote 1 Lote 1

Lote 1 Lote 1 Lote 1

Linha Passo do

lguaçu

Setor 07
Sagrada Família
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Outras

Localidades

Setor 09 Diurno

Lote 2
Distrito Rural Rio

Vermelho
Setor 10

I O Loteamento Monte Castêlo está inserindo dentro do bairro Rio d'Areia.
2 Os Loteamentos Angélica e Furian, além do próprio São Gabriel estão compreendidos na área territorial do bairro São Gabriel
3 No baiÍo Cristo Reiestá compreendido em sua área territorial o Loteamento Muzzolon.

LEGENDA:

LOTE 1

LOTE 2

3.2. A(s) Contratada[s] deverá(ão) manter escritório no Município de União da Vitória/PR com

capacidade técnica, jurídica e administrativa, para manter todos os entendimentos que se fizerem

necessários entre ela e a Contratante, com atendimento de segunda a sexta-feira, em horário
comercial, inclusive por meio telefônico.

3.3. A(s) Contratada(s) seráfãoJ responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à

legislação fiscal, social, trabalhista, comercial e tributária, bem como pelos eventuais acidentes,

danos e prejuízos que a qualquer título causar ao Contratante, ao meio ambiente, aos seus

colaboradores e/ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços contratados,

respondendo por si e por seus sucessores. A(sJ Contratada(s) será[ão] a(s) única(sJ

responsável[is) pelos serviços objetos deste Edital, estando o Município isento de qualquer

responsabilidade ambiental sobre os mesmos.

3.4. Para a execução dos serviços, a(sJ contratada(sJ deverá[ão] dispor, no mínimo, dos

equipamentos/maquinários e pessoal abaixo relacionados, numerário que deve ser
atendido /cumprido por Lote:

Uma [01J 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 [6,001 metros se refere à correia transportadora, medida na horizontal,
descontados quaisquer carenagens ou aparatos similaresJ;

Uma (01) prensa enfardadeira com capacidade nominal de 720 - ZOO 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 bogs, tambores metálicos, bombonas
plásticas, entre outros;

Um (01J profissional responsável pela supervisão operacional contínua da execução

dos serviços;
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Distrito Rural São

Domingos e PEV

Colônia Papuã

Lote 1

Diurno
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Um (01) profissional Responsável Técnico legalmente habilitado, com atribuições
profissionais para as atividades do obieto do edital e com registro no Conselho de

Classe da categoria;

Um [01J profissional responsável pela gestão administrativa (Auxiliar de Escritório ou

Assistente AdministrativoJ;
Associados ou cooperados que realizarão os serviços de processamento de resíduos

sólidos urbanos potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis secos, em número
mínimo de dez (10) associados/cooperados e em número máximo de quinze (15)

associados/cooperados (por LoteJ, ou ainda conforme capacidade de público prevista

no Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros Militar, caso esta seja mais

restritiva.

3.5. As marcas, os modelos, e outras características dos equipamentos/maquinários propostos
para a realização dos serviços ficam a critério da(s) Contratada(s), desde que observadas às

exigências e condições expressas neste Termo de Referência, nos Pro.jetos Básicos e Anexos deste

Edital.

3.6. A(sJ entidade(s) contratada[sJ deverá(ão) prestar os serviços de acordo com as definições e

critérios da Lei na 72.305/70 finstitui a Política Nacional de Resíduos SólidosJ, Lei ns 17.445/07

[Estabelece Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico), ANBT NBR 10.004 (Estabelece a

Classificação dos Resíduos Sólidosl, ABNT NBR 11.174 fArmazenamento de Resíduos Classe II-A
e Classe II-BJ, ABNT NBR 13.221 [Transporte de Resíduos - Procedimento], ABNT NBR 13.463
(Coleta de Resíduos Sólidos - ClassificaçãoJ, ABNT NBR 12.980 (Coleta, varrição e

acondicionamento de Resíduos Sólidos Urbanos) e especificações dos Projetos Básicos, partes

integrantes deste Edital.

3.8. A[sJ Contratada(sJ deverá(ão] apresentar, mensalmente, relatório contendo a quantidade em
massa (em quilogramas) dos resíduos nrovenientes de col seletiva realizada em grandes

geradores e descarregados nas suas dependências. Os relatórios deverão indicar pelo menos: a

data de coleta, veículo/modelo (com placa), horário de descarga no barracão, tipo(s) de

material(is), origem dos resíduos com nome e razão social da empresa/grande gerador, entre
outros dados, à critério da Fiscalização da Contratante;

q(,1
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3.7, A[sJ Contratada(s) deverá(ãoJ apresentar, mensalmente, relatório contendo a quantidade em
massa (em quilogramas) dos resíduos orovenientes do servico de coleta seletiva pública
descarregados nas suas dependências, de acordo com os comprovantes de pesagem emitidos pela

Contratante e/ou Contratada [dos serviços de coletaJ. Os relatórios deverão indicar pelo menos:

a data de coleta, veículo/modelo (com placa), horário de descarga no barracão, indicação da
origem (setores de coleta pública), entre outros dados, à critério da Fiscalização da Contratante;

3.9. Fica estabelecido índice mínimo de separação [valorizaçãoJ de 65% de eficiência de
separação de materiais a serem comercializados, em relação ao quantitativo total que

mensalmente adentrar ao barracão da(s] Contratada(sJ para o serviço de processamento de
resíduos;



3dÀd,

Rr
3.9.1. Consequentemente, o índice máximo estabelecido para fração 'reieitos' é de

350/o em relação ao quantitativo total que mensalmente adentra ao barracão da(s)
Contratada(s] para o serviço de processamento de resíduos potencialmente

recicláveis/reutilizáveis;

3.10. A(s) Contratada(s) deverá(âo) apresentar semestralmente cópia da Licença Ambiental
referente aos serviços objeto deste Edital ou no caso de ocorrer a renovação da licença iunto ao

órgão ambiental estadua[;

3.11. A(s) Contratada(sJ deverá(âol apresentar prestação de contas bimestrelmente à Prefeitura
de União da Vitória, com planilhas indicando os valores das remunerações recebidas do Poder
Público e de terceiros (inclusive do setor privadoJ, os valores das despesas e das remuneraçôes e

divisão de sobras repassadas aos cooperados/associados, deüdamente instruída com notas
fiscais, recibos de honorários, etc., sob pena de rescisâo do contrato administrativo;

3.12. A regularidade das contas será verificada pela Contratante, de forma permanente, através
da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Finanças e da Secretaria de Assistência Social,

através de assistentes sociais do Município designadas para acompanhamento, inclusive, com o

fim de verificação iunto aos cooperados/associados sobre a veracidade do repasse e da divisão de
sobras, bem como sobre a regularidade do vínculo associativo dos cooperados/ associados;

3.1a. A(s) Contratada(sl deverá[ãoJ efetuar a comercialização de resíduos recicláveis e

reutilizáveis processados somente para pessoas ,urídicas devidamente licenciadas e autorizadas
a funcionar perante os órgãos competentes, possuidoras da devida documentação exigida nos
termos da legislação vigente (como por exemplo: Iicença ambiental do órgão ambiental estadual,
Alvará de Funcionamento municipal, Alvará de Vigilância Sanitária, etc.);

3.15. A(sJ Contratada(sJ deverá(ão) apresentar mensalmente à fiscalização da prefeitura de
União da Vitória, juntamente com os relatórios mensais, cópias das licenças ambientais e/ou
autorizações de funcionamento das pessoas jurídicas para as quais a(s) contratada[s) efetuam a
comercialização de resíduos recicláveis e reutilizáveis valorizados, sob pena das sanções
administrativas preüstas no item 10.1 deste Termo de Referência.

4. DOS VALORES MÁxrMOS E DO PRAZO DE VrGÊNCIA DO(S) CONTRATO(S)

4.1. A remuneração estabelecida como teto máximo para cada Lote foi obtida mediante
orçamentos que têm como parâmetro a quantidade média de resíduos potencialmente
recicláveis/reutilizáveis, provenientes de coleta seletiva pública (domiciliar ou equiparado),
processados pelas entidades no Município de União da Vitória nos últimos anos (2019, 2020 e

2.021). O valor máximo estabelecido para cada Lote, leva em conta que o somatório das
remunerações dos dois LOTES deve ser limitado ao teto miiximo correspondente ao menor preço

Página 8 de 44

ou

oÉ UN

q 5
F'LS

EsraDo Do PARANÁ
pREFETTURA l.rur{rcrpÂL DE uNrÃo DA vrÍóRra
Rua Dr. Cruz Machado, 2O5 - 3" e 4' Pavimêntos
Fonei 42-3521-12OO ê-mail: licitacao@uíiâodavitoria.pr.gov.br
cNP) 7 5.967 .7 60 I OOOI-7 L

Site Oficial: www.unlaodavitoria.pr.gov,br

3.13. A(s) Contratada(sJ deverá[ão) apresentar semestralmente à Prefeitura de União da Vitória
fotocópias das atas das Assembleias (Extraordinárias e/ou Ordinárias) que versem sobre a

destinação das sobras;



ffi
de mercado apurado para o objeto (Cláusula Primeira, § 1e do TACI.0 teto máximo para o objeto
do Edital foi obtido mediante orçamentos de preço de mercado, levando em consideração a

estimativa (média] de quantitativo de resíduos a serem processados no município (total) e

observando as especificações deste Termo de Referência e as diretrizes constantes do Termo de

Compromisso de Aiustamento de Conduta (Autos de Procedimento Administrativo n.

0152.17.004998-4) celebrado entre o Ministério Público Estadual e o Município de União da

Vitória. Além disso, foi elaborada planilha de composição de custos para quantificação e

precificação dos itens considerados indispensáveis à adequada prestação dos serviços, visando,

ainda, a realizaçâo de aferições e fiscalização por parte da Contratante na prestação dos serviços
pela(s) Contratada(sJ.

4.2. A remuneração dos serviços objeto deste Termo de Referência se dará conforme a Planilha
01 (Planilha de Composição de Custos).

4.3. Para cada um dos lotes, a REMUNERAÇÂO TOTAL (RT) será constituída de remuneraçào
direta e indireta. A remuneração direta se subdiüde em parcelas "Íixas" e parcelas "variáveis".

Ambas as parcelas [fixa e variável] serão pagas por'medição', ou seia, mediante comprovação

efetiva do cumprimento de cada um dos itens da referida Planilha 01.

4.3.1. A remuneração direta variável abrangerá valor expresso por quantidade/peso de

resíduos recicláveis/reutilizáveis efetivamente separados e comercializados pelas

associações ou cooperativas, com o fito de incentivar a eficiência e a qualidade do serviço
de separação, mediante à apresentação de notas fiscais de comercialização. Será

necessariamente descontado o quantitativo de resíduos proveniente de coleta de resíduos

de grandes geradores. para contabilização de quantitativo a ser remunerado [bonificado).
Será também descontado quaisquer quantitativos de resíduos sólidos do tipo metais
ferrosos caracterizados como sucata pesada, estamparia, ferro fundido, entre outros, que

a critério da Contratante se caracterizem como resíduos ferrosos não provenientes de
coleta seletiva pública;

4.3.1.1. A remuneração variável por quantidade/peso de resíduos
recicláveis efetivamente separados e comercializados será realizada até o limite
estimado de 26 ton./mês por Lote deste Edital. Esta remuneração se dará por
tonelada efetivamente comercializada conforme disposto no item 4.3.1. (anterior),
com valor definido na Planilha 01;

4,3,1,2, A fundamentação para o abatimento do quantitativo de resíduos
sólidos proveniente de coleta de grandes geradores do quantitativo a ser
bonificado mensalmente pelo Município encontra fulcro no artigo 19, capu! inciso
VIII, e § 5", e o artigo 27,§2o, todos da Lei Federal n. 12.305/2010, e ainda, na
Cláusula Terceira, § 1o do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta
(Autos de Procedimento Administrativo n. 0152.17.004998-4);

4.3.1.3. As formas de verificação [mecanismo) para aferição, por parte da
fiscalização da Contratante, de quantitativos de resíduos sólidos orovenientes de
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coleta de grandes geradores será por meio de Relatórios emitidos pelas entidades

contratadas, ou seja, será por ato declaratório das próprias entidades, sob pena de

responsabilização por informações falsas, com fulcro no arL 299 do Código Penal.

Concomitantemente, a fiscalizaçâo da Contratante verificará a

correspondência/validade dos dados declarados em relatórios emitidos pelas

entidades contratadas, comparando estes dados aos de relatórios emitidos pelos

grandes geradores atendidos pelos serviços das entidades.

4,3,2. A remuneração direta fixa destinada ao custeio dos profissionais

contratados será paga mediante efetiva comprovação pela[s) Contratada(sJ à Contratante,

mensalmente, de vínculo empregatício dos profissionais através de registro em Carteira

de Trabalho ou Contrato de Trabalho e apresentação de documentos de controle
presencial diário IPonto] para os profissionais, inclusive sendo também verificado Ín loco

o cumprimento efetivo e de forma presencial do profissional Responsável Técnico quanto

à carga horária mínima diária. A carga horária mínima diária do profissional Responsável

Técnico a ser cumprida presencialmente nas entidades (ou em cada Lote] para o obieto

deste Edital é de 4 (quatro) horas por dia. totalizando 80 horas por mês e por Lote.

4.3.3. A remuneração direta variável destinada ao custeio dos Equipamentos de

Proteção Individual - EPI's para os colaboradores diretos e indiretos das atiüdades objeto

deste Edital (associados, cooperados, funcionários) será paga mediante efetiva

comprovacào da aouisicão oelas entidades do ouantitaüvo previsto mensalmente na

Planilha 01. mediante apresentação de Notas Fiscais de compra dos EPI's.

4.3.4, A remuneração direta fixa destinada a custear ou subsidiar o custeio de

locação de barracão para desenvolümento das atiüdâdes obieto deste Edital está definidã
no item "3. Outros subsídios" da planilha e se trata de valor mensal por entidade/lote;
tal remuneração será mantida enquanto perdurar a necessidade de as entidades alugarem
barracôes para desenvolümento das atividades, cessando no caso do Município realizar
cessão de uso de barracão(õesJ para as entidades.0 valor é fundamentado em pesquisa

de preço de mercado, e configura valor médio de aluguel de barracões com área total entre
600 m, e 750 m,;

4.3.5. A remuneração direta fixa destinada a custear ou subsidiar o custeio de

energia elétrica para desenvolvimento das atividades objeto deste Edital está definida no

item "3. Outros subsídios" da planilha e se trata de valor mensal por entidade/lote; tal
remuneração será mantida enquanto perdurar a necessidade de as entidades alugarem

barracões para desenvolümento das atiüdades, cessando no caso do Município realizar
cessão de uso de barracão(ões) para as entidades;

4.3.6. Uma parcela de remuneração indireta variável se dá na forma de doação

pelo Município dos resíduos sólidos provenientes da coleta seletiva pública para a

segregação e valorização dos materiais pelas entidades formadas de catadores, sendo que

a renda obtida através da comercialização dos materiais valorizados ficará com as

entidades.
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4.3.7. Outra parcela de remuneração indireta variável se dá na forma de subsídio

pelo MunicÍpio, em relação aos custos envolvidos com a coleta, o transporte e a destinação
final de rejeitos no Aterro Sanitário Municipal, até um limite máximo de 350/o de rejeitos
em peso, por entidade (LoteJ, em relação ao quantitativo total de resíduos potencialmente
recicláveis/reutilizáveis brutos (antes da seleção/triagem) provenientes de coleta pública
que adentram ao barracâo para o serviço de processamento;

4.3.7.1. No caso de o quantitativo de rejeitos ultrapassar a porcentagem
de 35olo em peso, por entidade, em relação ao quantitativo total de resíduos
potencialmente recicláveis/reutilizáveis provenientes de coleta pública que
tenham adentrado ao barracão para o serviço de processamento, o Município
promoverá, no mês seguinte ao mês de referência da ocorrência de tal fato, o
abatimento dos custos envolvidos com o transporte e destinação final do
quantitativo excedente à porcentagem de 35ol0, em relação à Remuneração Total.
Ou seja, os custos envolvidos com coleta, transporte e destinação final de rejeitos
(operação) no Aterro sanitário Municipal da fração excedente serão descontados
do faturamento mensal quando ultrapassado o índice de eficiência mínima
estipulado. conforme definido no TAC. Este mecanismo possui o fito de incentivar
a eficiência e a qualidade do serviço de separação e recuperação de materiais
recicláveis/reutilizáveis. A porcentagem máxima admitida de rejeitos estabelecida
é fundamentada em dados a nível do Estado do paraná e de municípios da região
relativamente aos serviços de segregação de resíduos por cooperativas ou
associaçôes de catadores.

4.3.8. conforme estabelecido no Termo de compromisso de Ajustamento de
conduta [Autos de Procedimento Administrativo n.01s2.17.00499g-4J celebrado entre o
Ministério Público Estadual e o Município de união da Vitória, a soma da remuneração de
todos os contratos com mesmo objeto, incluindo remunerações indiretas, deve ser
limitada ao teto máximo correspondente ao menor preço de mercado apurado.

4.3.8.1. Considerando que na cotação realizada iunto às empresas
especializadas, todas as Propostas Comerciais apresentadas se tratam da
prestaçâo dos serviços,, ou seja, consideram que o resíduo valorizado. fruto da

4.3,8,2.1â no caso das entidades de ex-catadores, tode a renda obtida com
a comercialização dos resíduos segregados valorizados ficará com as entidades
contratadas, conforme diretrizes do Edital e TAC. A renda média mensal obtida
com a comercialização dos resíduos segregados valorizados pelas duas entidades,
provenientes da coleta seletiva púbrica, no ano de 2021 foi de R$ 34.39g,6g. Assim,
tem-se o seguinte valor como teto do obieto (ou dos contratos com o mesmo
objetol:
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Teto global = menor preço de mercado apurado - renda média mensal obtida com
a comercialização dos resíduos segregados valorizados pelas entidades

Teto global = R$ 75.469,49 - R$ 34.398,68

Teto global = RS 41.070,81

Desta forma, considerando que no município de União da Vitória há duas

entidades de ex-catadores formalmente constituídas, com possibilidade de se

habilitarem perante as condições do edital, o teto máximo por lote deve ser o
seguinte:

Teto por Lote= Teto global / Ns de lotes

Na de lotes: 2

Teto por Lote = R$ 41.07O,81f 
z

Teto por Lote= R$ 20.535,41
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4.3.7. Valor Mensal Máximo Admitido por Lote: R$ 20.533,15 [Vinte mil quinhentos e

trinta e três reais e quinze centavos), que foi calculado por meio de planilha de composição de

custos [Planilha 01), üsando estabelecer o máximo valor admitido, observando este Termo de

Referência, o Pro.ieto Básico, as exigências deste Edital, bem como teto máximo correspondente

ao menor preço de mercado apurado (Cláusula Primeira, § 1o do TACJ para o objeto, conforme

orçamentos em anexo ao presente processo...

a.3,S.0(s) contrato(s) terá(ão) um prazo de vigência de 12 (doze) meses. contados a

partir da data da assinatura do(sJ instrumento[s), podendo ser prorrogado nos casos e formas

previstos na legislação pertinente.

s. DA FORMALTZAçÃO DO(s) coNrRAro(s)

5.1. No ato da assinatura do(s) contrato(s) a(s) entidade(s) que tenha(m] sido habilitada(sJ

deverá(ãoJ apresentar Cópia da Licença Ambiental emitida pelo órgão ambiental estadual e

exigida nos termos da legislação vigente para as atividades de armazenamento temporário de

resíduos e operação de unidade de triagem de resíduos sólidos urbanos, em nome da(s)

organização(ôes) e para o endereço de funcionamento de suas instalações'

5.2. No ato da assinatura do Termo de Contrato a(s) entidadefs) deveráfão) apresentar cópias do

"PCA" (Plano de Controle Ambiental), incluído "PGRS" (Plano de Gerenciamento de Resíduos

Sólidos) aprovados pelo órgão ambiental estadual no âmbito do licenciamento ambiental para as

atividades de armazenamento temporário de resíduos e operação de unidade de triagem de

resíduos sólidos urbanos (resíduos classe II) no estado do Paraná;

5.3. No ato da assinatura do contrato a[s) entidade(s) habilitadas deverá(ão) apresentar Cópia do

"PCMSO' (Plano de Controle Médico de Saúde 0cupacionall e "PPRA" IPrograma de Prevenção de

Riscos AmbientaisJ atualizados e devidamente assinados por Médico e Engenheiro e/ou Técnico

de Segurança do Trabalho, respectivamente.

o
e

uoÉ

53
FLS

Especificações

R$ 20.533,15
Processamento e comercialização de

resíduos sólidos urbanos potencialmente

reutilizáveis e/ou recicláveis secos

Valor Máximo Mensal (Remuneração Direta)Especificaçôes

R$ 20.533,15
Processamento e comercializaçâo de

resíduos sólidos urbanos potencialmente

reutilizáveis e/ou recicláveis secos

Página lE de ,14
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Valor Miíximo Mensal (Remuneração Direta)
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5.4.0s serviços, deverão ser implantados no prazo maximo de até 30 (trintal dias contados a

partir da data de assinatura do(s) Contrato[sJ.

6. DAS OBRIGAÇÕES

6.1. Para garantir o fiel cumprimento dos serviços, cabe à Prefeitura Municipal de União da

Vitória:

6.2. Constituem obrigações da(s) CONTRATADA(S):

a. Fornecer uniformes, crachás, Equipamentos de Proteção tndividual (EPIJ, materiais de

higiene e limpeza e demais materiais adequados ao serviço, para garantir a segurança e

bem-estar dos cooperados/associados;

b. Realizar suas atividades somente com seus cooperados/associados e funcionários, sendo

vedada a utilização de mão de obra de pessoas alheias aos seus quadros e de menores de

18 (dezoitoJ anos.

c. Respeitar o meio ambiente, bem como prevenir e erradicar práticas que lhe sejam

danosas, exercendo suas atividades em estrita observância dos atos legais, normativos e

administrativos relativos às áreas de saneamento básico, de gestão de resÍduos sólidos, de

meio ambiente e correlatas, emanadas das esferas Federal, Estadual e Municipal;

d. Fazer gestão administraüva e operacional para o trabalho da equipe e dos catadores,

organizados em sistema de cooperativas e associações de trabalhadores;

e. Zelar pela integridade do espaço e realizar a limpeza diária necessária para o uso

adequado e conservação do espaço;

[. Assegurar aos cooperados/associados os meios necessários para a adequada separação,

armazenamento temporário e destinação dos resíduos;

g. Assumir todos os encargos previdenciários e demais obrigações sociais previstas na

legislação sociale trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que

os seus cooperados/associados e funcionários não manterão nenhum vínculo

empregatício com a Prefeitura Municipal de União da Vitória;
h. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação

específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os

Og o
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a. Proporcionar todas as facilidades que lhe couber ou forem possíveis para que os serviços

sejam executados na forma estabelecida neste Edital e seus Anexos e, no respectivo

Contrato;
b. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo

representante ou preposto da(s) Contratada[s);

c. Exercer a fiscalização dos serviços prestados por servidores designados;

d. Notificar a Contratada, por escrito, caso sejam constatades eventuais irregularidades ou

defeitos na execução do obleto contratado, fixando-lhe prazo para as devidas correçôes;

e. Monitorar, a execução do(s) contrato(s) e seus anexos, visando orientar quanto ao(sJ

relatório(s) a ser[em) entregue[s), de forma a possibilitar as açôes de medir, monitorar e

avaliar as atiüdades realizadas pela(sJ organização(ões);

f. Efetuar o pagamento nas condições, preços e prazos pactuados.
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seus cooperados/associados e funcionários no desempenho dos serviços, em conexão ou

contingência;
i. Assumir todos os encargos, taxas, tributos e contribuições de possível demanda

trabalhista, cível ou penal, da associação/cooperativa assim como às relacionadas aos

serviços, originariamente ou vinculada por prevenção ou conexão;
j. Responsabilizar-se pela manutenção legal da cooperativa/associação e a presunção de

veracidade dos documentos encaminhados e entregues à Contratante;
k. Conduzir e executar os serviços, utilizando-se todos os critérios técnicos e recursos

necessários para o alcance dos resultados e em conformidade com as açôes descritas neste

documento;
l. Executar, com exclusividade, o obieto do contrato, sendo vedada a subcontretação dos

serviços objeto do contrato;

m. Responsabilizar-se por quaisquer danos que venha a causar ao Município, ou a terceiros
por si ou representantes na execução dos serviços do objeto deste documento, isentando

o Contratante de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo;

n. Permitir quaisquer verificações determinadas pelos executores do contrato, prestando os

esclarecimentos que lhes forem solicitados, além de remeter-lhes mensalmente a relação

dos cooperados/associados e funcionários admitidos, demitidos (inc. It, do art.21, da Lei

na 5.764/1971) no período com cópias de atas, quando for o caso, balanços e relatórios do

exercÍcio social e parecer do Conselho Fiscal;

o. Apresentar à Contratante, bimestralmente, prestação de contas, com planilhas indicando

os valores das remunerações recebidas do Poder Público e de terceiros (inclusive do setor
privado), os valores das despesas e das remuneraçôes e divisão de sobras repassadas aos

cooperados/associados (rateioJ, devidamente instruída com notas fiscais, recibos de

honorários, etc., subscrito por profissional legalmente habilitado, sob pena de rescisão do

contrato administrativo;
p. Comparecer, sempre que solicitada, à sede da contratante;
q. Comunicar e justificar com no mÍnimo de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência à

Contratante por meio escrito ou eletrônico com comprovante de comunicação, quando

houver impedimento em receber os resíduos provenientes dos serviços de coleta seletiva;

r. Comunicar à contratante, quando houver redução significativa do volume e queda de

qualidade dos resíduos recebidos;

s. Só serão consideradas as notas fiscais de venda, para comprovação da quantidade de

resíduos recicláveis comercializados, aquelas emitidas para pessoa jurídica e que não seja

outra cooperativa ou associação de catadores do estado do Paraná, de primeira classe.

t. As pessoas iurídicas para as quais a cooperativa ou associação efetuem a comercialização

de resíduos recicláveis e reutilizáveis devem estar devidamente licenciadas e autorizadas

ao funcionamento perante os órgãos competentes, possuidores da deüda documentação

exigida nos termos da legislação vigente (como por exemplo: Licença Ambiental expedida

pelo órgão ambiental estadual, Alvará de Funcionamento Municipal, Alvará de Vigilância
Sanitária, etc.);

u. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social,

trabalhista e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar ao

contratante, ao meio ambiente e/ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços

contratados, respondendo por si e por seus sucessores;
Página 20 de 44
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7. DA GESrÃO E FTSCATTZAÇÃO Do(S) CONTRATO(S)

7.1. A Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR, através da Secretaria Municipal de Meio

Ambiente (SEMMAI, exercerá a Gestão e a Fiscalização do[sJ contrato(s) resultante[s] deste

processo de contratação, através dos seguintes servidores:

LOTE I

. GESTOR: Antonio Oscar Nhoafto, Secretário Municipal de Meio Ambiente - Decreto nq

09/2021;
. FISCAL: Andressa Bérgamo Arlanch, Bióloga - Matrícula n.a 991504258;
o FISCAL SUBSTITUTO: lonathan Ecks, Geólogo - Matrícula n.a 991504234;

7.2. O acompanhamento e a fiscalizaçáo da execução do contrato consistem:

e Na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos

necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do Contrato e deste Termo de

Referência e Projetos Básicos;

r No registro de todas as ocorrências e deficiências em relatório, cuja cópia será encaminhada

à[sJ contratada(s), objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas, adotando as

providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto no

art.67 daLei ne 8.666/93.

o Cumprir e fazer cumprir os princípios da honestidade, probidade, lealdade e boa-fé;

o
a

UN oo

o Cumprir e fazer cumprir as disposições contidas na Constituição Federal;

Página 2l de ,14

v. A[sJ Contratada(sJ deverá(ãoJ designar um preposto para fins de representá-la iunto à

contratante, com amplos poderes para tudo que se relacione com a execução dos serviços.

w. A(sJ Contratada(s) deverá(ãol designar um profissional legalmente habilitado perante o

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, o qual atuará como

Responsável Técnico para responder tecnicamente pelos serviços contratados,

conforme o modelo contido no Anexo V (Declaraçâo de Indicação de Responsável

Técnico), com amplos poderes para tudo que se relacione com a execução dos serviços

ob.ieto deste Edital;

x. Recolher ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do serviço objeto deste contrato,

por profissional legalmente habilitado perante o Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Paraná, conforme descrito no Projeto Básico.

LOTE II:
. GESTOR: Antonio Oscar Nhoatto, Secretário Municipal de Meio Ambiente - Decreto ne

09 /zozr;
. FISCAL: Andressa Bérgamo Arlanch, Bióloga - Matrícula n.q 991504258;
o FISCAL SUBSTITUTO: lonathan Ecks, Geólogo - Matrícula n.a 997504234',

FLS
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. Cumprir e fazer cumprir as disposições contidas na Lei Federal na 12.305/2010 e seus Decretos

Regulamentares;

o Cumprir e fazer cumprir as disposições contidas na Lei Federal ne 8.666/1993 e suas alteraçôes;

o cumprir e fazer cumprir as demais Leis, Decretos, Resoluçôes, Normas Técnicas e outros em

vigência, pertinentes à contrataÇão;

o Fiscalizar se a quantidade/peso de resíduos comercializados/remunerados guarda

correspondência com os controles de pesagem de entrada e saída de resíduos recicláveis em cada

uma das entidades contratadas.

7.3. A existência e a atuação da fiscalização por parte da Prefeitura Municipal de união da vitória

em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da(s) contratada(sJ no que

concerne à execução do objeto contratado.

7.a. A(sl contratada(sl deverá(ão) permitir que servidores, auditores, engenheiros e demais

profissionais enviados pela contratante, a qualquer tempo, inspecionem a execução dos serviços

e as instalaçôes.

7.5. Qualquer dos serviços do objeto contratual que apresente defeitos, vícios ou incorreções

reveladas durante o andamento da execução dos serviços, deverão ser prontamente refeitos,

corrigidos, removidos, reconstruídos ou substituídos pela[s] contratada(s), tão logo seja expedida

por parte da fiscalização a respectiva notificação, livre de qualquer ônus financeiro para a

Contratante.

7.6. A(s) Contratada(s) é(são) obrigada(s), se for o caso, a efetuar e entregar no prazo requisitado

pela fiscalização o resultado de teStes, ensaios, laudos, etc. que se fizerem necessários nos serviços

ou nos equipamentos utilizados. As despesas decorrentes são de inteira responsabilidade da(s)

Contratada(s).

7.7. A Contratante e a(s) contratada[sJ, de um a outro, podem solicitar reuniões de gerenciamento

dos serviços e do contrato. Quando isso vier a ocorrer, a fiscalização da Contratante elaborará ata

dos assuntos tratados nas reuniões de gerenciamento e distribuirá cópias da mesma aos

participantes da reunião. A responsabilidade das partes na tomada de providências deve ser

decidida e informada por escrito.

7.8, Toda comunicação entre a contratante e a(s) contratada[sJ deve ser formalizada por escrito.

Quando se tratar de notificaçãO, a mesma somente tornar-se-á efetiva após o recebimento da

mesma por parte da(s) Contratada[sJ.

7.9. A fiscalização exercerá rigoroso controle com relação às quantidades e à qualidade dos

serviços realizados.
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7.10. A(sJ Contratada(s) deverá(ãoJ observar rigorosamente as condicionantes das suas Licenças

Ambientais nas áreas de trabalho, mitigando todos os efeitos adversos que por ventura ocorram.

7.11. A(s) Contratada(s) deverá[ão) fornecer todos os dados relativos à execução dos serviços à

fiscalização da Contratante, quando solicitados, sob pena de aplicação de multas, caso não atenda

as exigências.

8. DA SUBCONTRÂTAÇÂO

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratado

9. DAS SANçÔES ADMINISTRATIVAS

10. CLASSIFICAçÃO ONS PSI{ETIDADES A SEREM IMPOSTAS PELA CONTRATANTE

10.1 Para fins de classificação de irregularidades ou inexecuçôes pontuais (ou seia,

descumprimento de obrigaçôesJ praticadas pelas CONTRATADAISJ, a fim de garantir melhor
dinâmica no cumprimento das obrigações contratuais por parte da(s) CONTRATADAIS), fica

estabelecida a seguinte classificação das irregularidades passiveis de imposição de penalidades,

inclusive multas e rescisão do instrumento contratual, por parte da CONTRÁTANTE de acordo

com o grau da irregularidade.

I. Irregularidades Leves:

aJ Uniforme em más condições de conservação, aspecto e higiene [su.ios, rasgados, sem

identificação da contratada e etc.).

II. Irregularidades Médias:
a) Permitir que o associado utilize EPI sem a devida funcionalidade e/ou em mau estado de

conservação;

b) Permitir que o associado deixe de utilizar uniforme fornecido;

cJ Deixar de efetuar a deüda limpeza e organização dos pátios e barracões;

d) Deixar de acondicionar o reieito na forma pré-determinada no Plano de Controle Ambiental
aprovado pelo órgão ambiental estadual e prevista nas condicionantes ambientais da respectiva

Licença Ambiental ou ainda definido pela CONTRATANTE.

Ill. Irregularidades Graves:
aJ Permitir que o cooperado deixe de utilizar os EPIs fornecidos;
b) Deixar de fornecer uniforme aos cooperados;

cJ Não exercer a moralidade e o profissionalismo;

d) lnterferir ou impedir o trabalho da fiscalização;

dJ Agredir verbalmente a quem quer que seja [munícipes, fiscais da contratante e demais agentes

vinculados ao serviço);
eJ Executar carga e descarga em local diferente do pré-determinado;
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IV, Irregularidades Graüssimas:

aJ Deixar de fornecer EPI aos cooperados;

b) Agredir fisicamente a quem quer que seja (munícipes, fiscais da contratante e demais agentes

vinculados ao serviçoJ;

cJ Fumar no interior dos barracões;

d) Permitir o uso de bebidas alcoólicas/drogas durante o expediente;

e) Permitir que o cooperado se apresente ao trabalho alcoolizado ou sob efeito de dro8as;

Q Utilizar-se de mão de obra infantil;

g) Obstruir a rota de fuga e o acesso aos extintores ou aos hidrantes;

h) Operar com motorista sem habilitação específica; e

iJ Transferir, parcial ou integralmente serviços, ou sublocar, o obieto deste contrato.

i) Efetuar a comercialização de resíduos/materiais selecionados para empresas irregulares do

ponto de vista ambiental, cadastral e fiscal.

kJ Fornecer falsa declaração, informações falsas ou fraudar dados, como por exemplo

relativamente à: relatórios e planilhas de divisão das sobras entre associados/cooperados;

quantitativo de resíduos que adentram ao barracão para o serviço de processamento; quantitetivo

de resíduos selecionados e comercializados; acerca de procedência de resíduos de grandes

geradores, acerca de quantitativo de reieitos destinados à coleta e transporte para destinação final

ao Aterro Sanitário, entre outros.

10.2. A CONTRATANTE aplicará Advertências por meio de Notificações à coNTRATADA pelo

descumprimento das exigências elencadas neste Termo de Referência' Persistindo o

descumprimento para além do prazo estabelecido na Notificação para a regularização, serão

impostas multas PoR EVENTO e POR DIA [cumulativamente) à(s] coNTRATADA(S) sobre o valor

global do mês de referência da execução dos serviços, de acordo com o grau das irregularidades

estabelecido, a saber:

a) Penalidades para irregularidades Leves: 1,00% (um por cento);

bJ Penalidades para irregularidades Medias: 2,000/o (dois por cento);

c) Penalidades para irregularidades Graves: 4,000/o (quatro por cento);

dJ Penalidades para irregularidades Gravíssimas: 5,000/o (seis por centoJ'

10,3. As penalidades pontuais elencadas no subitem anterior não eximirão a CONTRATADA de

demais sanções previstas em lei.

10.4. O cometimento de qualquer uma das infrações previstas nas Alíneas "b", "f', "h", "i" e "k" do

inciso IV (lrregularidades Gravíssimas) da Cláusula 10, item 10.1 deste Termo de Referência dará

causa a rescisão do Contrato, com a devida instrução através de processo administrativo.
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gJ Deixar de separar todo e qualquer material potencialmente reciclável e/ou reutilizável;

hJ Permitir a permanência de menor de idade no interior e/ou pátio dos barracos de triagem, à

exceção de visitas guiadas de educação e/ou sensibilização ambiental;

i) Efetuar a comercialização de resíduos recicláveis e reutilizáveis valorizados para pessoas

jurídicas ou fisicas que não possuam as devidas licenças ambientais e/ou autorizações de

fu ncionamento pertinentes.
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Os serviços que constituem o obieto deste Lote deverão
ser executados em estrita observância a este Proieto
Básico pela CONTRATADA, após a assinatura do

Contrato, atendidas as especificações e demais

elementos constantes do Edital e do Termo de

Referência.

LOTE 1- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO pÚBilCO DE PROCESSAMENTO E COMERCTATTZAçÃO DE

RESÍDU0S sóLrDos uRBANos POTENCTALMENTE REUTtrrávErs E/ou RECrcúvErs
SECOS, DE CARACTERÍSTICAS DOMICILIARES E EQUIPARADOS, PROVENIENTES DOS

SERVrÇOS DE COLETA SELETTVA PÚBLTCA NO MUNrCrprO DE UNIÃO DA VrTÓRrA. OS

sERVIçOS DE PROCESSAIUENTO COMPREENDEM AS ATMDADES DE: RECEPçÃO, SELEÇÂO

E MANUSEIO (TRIAGEM), PRENSAGEM, ENFARDAIIÍENTO E ARMAZENAMENTO
TEMPORTíRIO ATÉ A COMERCIALIZAÇÃO DOS MATERIAIS FRUTO DESTA ATMDADE, BEM
COMO TAMBÉM O MANEJO, O ACONDICIONAMENTO E O ENCAMINHAMENTO PARA A
DESTINAçÃO/DISPOSIçÃO FINAL DOS REJEITOS.

NO LOTE 1, OS SERVIçOS DE PROCESSAMENTO E COMERCTALTZAÇÃO DE RESÍDUOS

sóLrDos uRBANos poTENCTALMENTE REUTrrrávErs E/ou RECrcrÁvErs sEcos, oBJETo
DESTE EDTTAL, SERÂO EXECUTADOS COM OS RESÍDUOS PROVENTENTES DOS SERVrçOS DE
COLETA SELETIVA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA DOS SEGUINTES

SETORES DE COLETA: Ol, 02, 03, 04, 05 E 09 CONFORME DETALHADO NA TABELII 2.

1.1. Para efeito deste documento define-se como:

1.1.2. Coleta seletiva pública: coleta de resíduos sólidos previamente segregados
pelos geradores conforme sua constituição ou composição, provenientes de
pequenos geradores, no caso em específico os resíduos sólidos potencialmente
reutilizáveis e/ou recicláveis secos e não perigosos, de características domiciliares
ou eouiparados. gerados por residências, condomínios, órgãos públicos e

estabelecimentos comerciais e de serviços, devidamente acondicionados e

dispostos para a coleta: i] nos abrigos/depósitos temporários dos geradores
anteriormente citados; ii) em via pública; iii) nos contentores ou em pEVs (pontos
de Entrega Voluntária] para esta finalidade; entre outros. O serviço de coleta
seletiva pública deverá ser executado somente pela(s) entidade(s) ou empresa[s)
contratada(s) pelo MunicÍpio, por meio de processo administrativo;
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(LorE 1)

1.1.1. Processamento de resíduos: recepção, seleção e manuseio (triagem),
eventual pré-condicionamento, prensagem, enfardamento, armazenamento
temporário;
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1.1.3. Resíduos sólidos domiciliares ou equiparados potencialmente reutilizáveis
e/ou recicláveis secos não perigosos: materiais de plástico, metal, papel e üdro,
incluindo embalagens, classificados como resÍduos sólidos classe II pela Norma

ABNT NBR 1OOO4;

1.1.4. Resíduos sólidos equiparados aos domiciliares: conforme preconizado pela

Lei 72.305 /2010 em seu Art. 13, Parágrafo únicoi " Respeitado o disposto no orL 20,

os resíduos referidos na alínea "d" do inciso I do caput, se caractertzados como não

perígosos, podem, em razão de sua natureza, composição ouvolume, ser equiparados

aos resíduos domiciliores pelo poder público municipal." Dessa forma, define-se, no

âmbito do Município de União da Vitória, resíduos sólidos equiparados aos

domiciliares como sendo os resíduos de estabelecimentos comerciais e

prestadores de serviços, ou seja, os resíduos gerados nessas atividades, excetuados

os referidos nas alíneas "b", "e", "g","h" e"j" do Art. 13, inciso I daLei 12.305 /2010,
e desde oue limitado o volume a 3 m: mensais. na forma do disposto na Lei

Complementar Municipal Na 70 /2012.

1.1.5. Define-se como pequeno gerador: a unidade residencial, comercial ou de

serviços com geraçâo limitada ao volume de 3 m3 (três metros cúbicos) mensais,

conforme dispôe a Lei Complementar Municipal Ne 10/2012.

1.1.6. Resíduos separados e devidamente acondicionados pelos geradores: os

resíduos potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis secos de características
domiciliares ou equiparados, previamente segregados na fonte geradora e

devidamente acondicionados pelos munícipes preferencialmente em sacolas ou

sacos plástÍcos de cor laranja, conforme os ditames da Lei Ordinária ne 4607 /2016
de 1l/05/2076, a qual dispõe sobre a seleção de resíduos sólidos urbanos em

sacolas plásticas distribuídas por estabelecimentos comerciais, institui sobre a
padronização e especificação das sacolas e dá outras providências;

1.1.7. Rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades

de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e

economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição

final ambientalmente adequada;

1.2. Planeiamento e Execução dos Serviços

t.z.l Considerando que a estimativa de quantidade média de resíduos sólidos urbanos
potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis secos, de características domiciliares
coletados em União da Vitória/PR, por meio dos serviços de coleta seletiva pública, nos

últimos anos foi de 80 (oitenta) toneladas por mês;

1.2.2. Considerando que a estimativa de quantidade média de resíduos sólidos urbanos
potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis secos, de caracteristicas domiciliares
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1..2.3.

provenientes dos serviços de coleta seletiva pública, efetivamente separados e

comercializados pelas duas (02) entidades de catadores contratadas pelo Município de

União da Vitória no último ano foi de aproximadamente 43 (quarenta e cinco) toneladas
por mês;

Considerando a necessidade de oportunizar a participação, das 02 [duas) entidades

formadas por catadores de materiais recicláveis formalmente constituídas existentes no

MunicÍpio de União da Vitória neste Processo de Dispensa de Licitação, os serviços de

processamento de resíduos sólidos urbanos potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis

secos, de características domiciliares e equiparados, objeto deste Edital são divididos em

dois [02) Lotes;

A divisão dos serviços de processamento de resíduos sólidos objeto deste Edital em dois

(02) Lotes possui como critérios a divisão em termos de quantitativo de resíduos gerados

no Município (nos setores de coleta), de maneira que cada lote contempla 500/o em

quantidade de resíduos provenientes da execução dos serviços de coleta pública e

transporte de resíduos recicláveis no Município de União da Vitória;

7.2.4

1.2.5. No Lote 1, a Entidade Contratada deverá manter regular e diariamente, os serviços de

processamento de resíduos sólidos discriminados no presente proieto, de acordo com as

frequências e períodos determinados na Tabela 2 abaixo:

SETO R AAIRRO§ TURNO 2i FEIRA 4E FEIRA 5ê FEIRA 6ê FEIRA

Setor 0l
Centro

Noturno Lote 1 Lote 1 Lote 1
são Bernardo

Setor 02 Noturno Lote 1 Lote 1 Lote 1
Navegantes

Setor 03

Limeira

Diu rno Lote 1 Lote 1 Lote 1Bela Vista

Barreiros

Setor 04 Diurno Lote 1 Lote 1 Lote 1N. S. do Rocio

Rio d'Areiat

São Gabriel'z

Lflsto Ker-

Diurno Lote 1 Lote 1 Lote 1

Dona Mercedes

são Joaquim

Jardim Roseira

FLS
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Tabela 2: cronograma de recebimento e origem de resíduos para execução dos serviços de triagem
no Lotê 1

3C IEIRA sÁBADo

Ponte Nova

São Basilio

Magno

São Luiz

Linha Passo do

lguaçu
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SETO R BAIRROS TURNO 2ê FEIRA 3E FEIRA 4E FEIRA 5! FEIRA 6! FEIRA SABADO

Setor 09 Diurno

I O Loteamento Monte Castelo está inserindo dentro do baiÍro Rio d'Areia.
2 Os Loteamentos Angélica e Furlan, além do próprio Sáo Gabriel esláo compreendidos na área tenitodal do bairro
Sâo Gabriel.
3 No baino Cristo Rei está compreendido em sua área tenitorial o Loteamento Muzzolon.

1.2.6. Considerando que a quantidade média atualmente estimada de resíduos sólidos urbanos
potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis secos coletados no Município é de 80

(oitenta) toneladas ao mês, dessa forma a quantidade esperada a ser processada pela
organização a ser contratada no Lote 1 é de 40 ton./mês (quarenta toneladas ao

mês).

7,2.5,7. A refertda média tem como base as pesagens da coleta seletiva realizada nos

anos de 2079, 2020 e 2021, portanto período representativo e que abarco período pré
pandemia de Covid-79.

t.2.7. Considerando que a estimativa de quantidade média de resíduos sólidos urbanos
potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis secos, de características domiciliares
efetivamente separados e comercializados pelas duas (021 entidades de catadores

contratadas pelo Município de União da Vitória no último ano foi de aproximadamente 45
(quarenta e cinco) toneladas por mês; dessa forma a estimativa de quantidade
média que vem sendo comercializada por cada organização, no último ano, é de
22,5 ton./mês (vinte e duas toneladas e quinhentos quilogramas ao mês).

1.2.7.1. Considerando que a Municipalidade tem por objetivo, através dos mecanismos

neste edital propostos, através de uma gestão e manejo mais eficientes dos resíduos

sólidos, a redução dos níveis atuais de desperdício de materiais recicláveis ou

reaproveitáveis e a redução de aterramento de resíduos recicláveis no aterro sanitário
do Município; consequentemente, o que leva ao aumento do percentual de retorno ao

ciclo produtivo dos materiais recicláveis, bem como ao aumento da vida útil do Aterro
Sanitário de União da Vitória e, ainda, proporciona aumento da geração de renda;

dessa forma admite-se que a quantidade a ser comercializada pela organização a ser
contratada no lgte_L durante a vigência contratual, possa chegar à até 26 ton./mês
(vinte e seis toneladas ao mês).

1.2.8. A contratada deverá empregar pessoal habilitado e idôneo.;

1.2.9. A contratada deverá manter programa de treinamento de pessoal na busca permanente
de melhoria na qualidade da prestação dos serviços;

1.2.10. A contratada deverá possuir instalações fixas, formadas de escritório, dependências para

colaboradores (como por exemplo: refeitórios, vestiários, chuveiros, entre outros), local
Página 28 de 44

FLS
65

9É ur,i

L

o,t

ri6

Lote 1

Distrito Rural 5ão

Domingos e PEV

Colônia Papuã
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7.2.11. A Contratada deverá manter escritório no Município de União da Vitória/PR com

capacidade técnica, .jurídica e administrativa, para manter todos os entendimentos que se

fizerem necessários entre ela e a Contratante, com atendimento de segunda a sexta-feira,

em horário comercial, assim como um telefone para contato e fornecer o[s) número(sJ

para a Contratante.

7.2.12. A Contratada deverá apresentar à Prefeitura, um Relatório mensal da quantidade de

resíduos processados, quantidade de resíduos valorizados [vendidos ou a serem

vendidos), assim como quantidade de reieitos gerados e enviados à disposição final

ambientalmente adequada, através dos serviços de coleta e transporte disponibilizados

pelo Município, bem como descrição das atividades e dos serviços prestados;

1.2.13. A Contratada, mediante ordem de serviço expedida pela Prefeitura Municipal de União da

Vitória, deverá, seja com equipamentos ou pessoal, atender quaisquer das solicitações

para atividades relacionadas com a pesquisa das características dos resíduos e estudos

relativos às atividades objeto do presente projeto.

7.2.73.2. Deverá a contratada elaborar e apresentar relatório técnico mensal, com os

quantitativos de materiais recebidos, comercializados e dos reieitos gerados nas

atividades do objeto deste Projeto, subscrito pelo profissional Responsável Técnico.

1.2.L4. A Contratada será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação

fiscal, social, trabalhista, comercial e tributária, bem como pelos eventuais acidentes,

danos e prejuízos que a qualquer título causar ao Contratante, ao meio ambiente, aos seus

colaboradores e/ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços contratados,

respondendo por si e por seus sucessores. A Contratada será a única responsável pelos

serviços objetos deste Edital, estando o Município isento de qualquer responsabilidade

ambiental sobre os mesmos.

1.2.15. A entidade Contratada deverá prestar os serviços de acordo com as definições e critérios
da seguinte legislação, normas e documentos: Lei nq 12.305/10 (lnstitui a Política

Nacional de Resíduos Sólidos), Leí ne 11.445/07 (Estabelece Diretrizes Nacionais para o

Saneamento Básico) e os decretos regulamentadores destas Leis, ANBT NBR 10.004

[Estabelece a Classificação dos Resíduos SólidosJ, ABNT NBR 77.174 (Armazenamento de

Resíduos Classe II-A e Classe II-BI, ABNT NBR 13.221 (Transporte de Resíduos -
Procedimentol, ABNT NBR 13.463 (Coleta de Resíduos Sólidos - Classificação), ABNT NBR
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para guarda de equipamentos e manter sede e escritório no município de União da Vitória.

As instalações deverão ser disponíveis para a realização de vistorias sempre que

requisitado pelas autoridades competentes.

7.2.1,3.7. Deverá a contratada realizar e apresentar relatório técnico, no mínimo a cada

trimestre, com a caracterização física conforme a ABNT NBR L0.007 /2004 (amostragem

de resíduos sólidos) para obtenção dos dados de composição gravimétrica dos resíduos

amostrados, subscrito pelo profissional ResponsávelTécnico.
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12.980 (Coleta, varrição e acondicionamento de Resíduos Sólidos UrbanosJ,

especificações do Termo de Referência e deste Proieto Básico, partes integrantes deste

Edital, bem em conformidade aos Planos de Controle Ambiental e às Condicionantes

constantes das Licenças Ambientais emitidas pelo órgão ambiental estadual;

1.2.16. É expressamente proibido o recebimento de Resíduos Classe I (NBR 10004J, como por

exemplo Resíduos de Serviços de Saúde [RSS), bem como os resíduos contemplados por

logística reversa e/ou legislação especifica, tais como: agrotóxicos (seus resíduos e

embalagensJ, óleos lubrificantes (seus resíduos e embalagensJ, lâmpadas fluorescentes,

pilhas e baterias, aparelhos televisores do tipo Tubo de Raios Catódicos (CRTJ, pneus,

entre outros;

1.2.17. É expressamente proibido o recebimento de Resíduos de Construção Ciül (RCCl, resíduos

provenientes de atividades de mineração e Resíduos de Serviços de Saúde, conforme a

RESOLUÇÃo n'358/05 - CONAMA;

1.2.18. Caso sejam encontrados Resíduos Classe Iem meio aos demais resíduos provenientes da

coleta seletiva pública, tais como pilhas, baterias, Iâmpadas fluorescentes, embalagens de

agrotóxicos, embalagens de óleo lubrificante, RSS, entre outros, deverão ser devolvidos

aos fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, ou destinados por meio de

empresas especializadas e devidamente licenciadas para proceder à destinação final de

resíduos sólidos Classe I (perigosos], sendo todos os custos arcados pela Contratada;

1.2.19. Os resíduos sólidos recicláveis misturados com resíduos orgânicos (rejeitos) que não

podem ser reaproveitados deverão ser encaminhados para destinação final adequada. O

tempo de armazenamento de resíduos e re.ieitos deverá ser o mínimo possível, de forma a
garantir a não geração de odores, de efluentes líquidos, atração de vetores e incômodos a

população e aos associados/cooperados. A maneira de armazenamento de resíduos e

rejeitos deverá ser em conformidade ao previsto no Plano de Controle Ambiental - PCA

aprovado pelo órgão ambiental estadual;

1.2.20. E expressamente proibido o armazenamento, mesmo que por pouco tempo, de resíduos

sólidos e materiais em local descoberto e sem impermeabilização;

1.2.21,. É, expressamente proibido o descarte ou encaminhamento para Aterro Sanitário de
qualquer tipo de resíduo sólido reutilizável e/ou reciclável não contaminado, ainda que

de determinado tipo específico de material que possua baixo valor de comercialização;

1,.2.22. Como meta, a Contratada deve buscar atingir o índice mínimo de separação (valorizaçãoJ

de 657o de eficiência de separação de materiais [para comercialização) em relação ao

quantitativo total proveniente de coleta seletiva pública que mensalmente adentra ao

barracão da Contratada para o serviço de processamento de resíduos;
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7.2.2,2.1. Consequentemente, o índice máximo para fuação'reieitos' é de 35o/o em relação

ao quantitativo total proveniente de coleta seletiva pública que mensalmente adentra ao

barracão da Contratada para o serviço de processamento de resíduos sólidos;

1.2.23. A Contratada deverá manter a segurança da área destinada à Central de Triagem, ficando
proibida a entrada de pessoas não autorizadas e animais. A área deverá ser devidamente

isolada e sinalizada;

1.2.24. Nào poderá ser recebido material reciclável além da capacidade de tríagem e expedição;

1.2.25. Todos os associados ou cooperados e funcionários da Entidade (Associação ou

Cooperativa), relacionados direta ou indiretamente à atividade obieto deste Projeto

Básico, deverão obrigatoriamente utilizar todos os equipamentos de Proteção Individual
- EPIs, requeridos conforme normas e Ieis de segurança do trabalho vigentes;

1.2.26. A área da central de triagem deverá ser limpa periodicamente, bem como seus acessos.

Devem também ser recolhidos eventuais resíduos espalhados no entorno;

7.2.27. Os níveis de pressâo sonora (ruídosJ decorrentes da atividade desenvolvida no local da

central de triagem e seu entorno deverão estar em conformidade com aqueles
preconizados pela Resolução CONAMA N0 001/90;

1,.2.28. A Contratada deverá apresentar, mensalmente, relatório contendo a quantidade, em

massa (em quilogramasl dos resíduos sólidos provenientes do serviço de coleta seletiva
descarregados nas suas dependências, de acordo com os comprovantes de pesagem

emitidos pela Contratante;

1.2.29. A Contratada deverá apresentar trimestralmente cópia da Licença Ambiental, emitida pelo

órgão ambiental estadual, necessária à operação dos serviços objeto deste documento ou

sempre que ocorrer a renovação da licença junto ao órgão ambiental estadual.

1,3. Equipamentos e instalações

1.3.1. Para a execuçâo dos serviços, a contratada deverá dispor,
equipamentos/maquinários abaixo relacionados:

no mínimo, dos

Uma [01J esteira de triagem de no mínimo seis (6,00J 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 similaresJ;

Uma [01) prensa enfardadeira com capacidade nominal de 720 - 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
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conformidade aos Planos de Controle Ambiental aprovados no órgão ambiental

estadual, como por exemplo: contentores, big bags, tambores metálicos, bombonas

plásticas, entre outros.

t.3.2 As marcas, os modelos, e outras características dos equipamentos/maquinários propostos

para a realização dos serviços ficam a critério da(sJ Contratada(sJ, desde que observadas

e atendidas as exigências e as condições expressas no Edital, como critério para

Habilitação;

1.3.3. A Contratada deverá prover todo e qualquer equipamento, material, insumo necessário ao

bom desempenho dos serviços, atendendo aos melhores padrões de qualidade;

1.3.4. Todos os equipamentos e maquinários necessários à realização dos serviços devem

atender integralmente às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, às

normas técnicas da ABNT e à legislação vigente;

1.3.6. O barracão, sede, escritório e instalações auxiliares devem possuir minimamente a

seguinte documentação, relativamente ao endereço atual de sua sede e/ou instalaçôes

físicas (barracão de triageml:

o Licença Ambiental válida para as atividades de armazenamento de resíduos e operação de

usina/central de triagem de resíduos só[idos urbanos, emitida em nome da organização e

para o endereço atual de suas instalaçôes físicas, expedida pelo órgão ambiental estadual;

. Alvará da Vigilância Sanitária válido;

. Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros Militar - CLCB válido;
o Licença de Localização e Funcionamento pelo Município, válida.

1,4. Pessoal

1.4.1. Para a execução dos serviços, a Contratada do Lote 1 deverá dispor, no mínimo, do pessoal

abaixo relacionado:

Um (01) profissional responsável pela supervisão operacional contínua da execução

dos serviços;

Um (01J profissional Responsável Técnico legalmente habilitado, com atribuiçôes
profissionais para as atiüdades do objeto do edital e com registro no Conselho de

Classe da categoria;

Um [01) profissional responsável pela gestão administrativa [Auxiliar de Escritório ou

Assistente Administrativo);
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1.3.5. Os barracões, sede, escritórios e instalações auxiliares devem atender o Código Municipal

de Posturas, Lei de Uso e Ocupação do Solo e Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo, bem

como as demais legislações vigentes, nas esferas municipal, estadual e federal;
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Associados ou cooperados que realizarão os serviços de processamento de resíduos

sólidos urbanos potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis secos, em número

mínimo de dez [10) associados/cooperados e em número miíximo de quinze (15)

associados/cooperados (por LoteJ, ou ainda conforme capacidade de público prevista

no Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros Militar, caso esta seja mais

restritiva.

1.5. ResponsabilidadeTécnica

1.5.1. A Responsabilidade Técnica perante os serviços de processamento de resíduos sólidos
urbanos potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis secos, de características
domiciliares, compreendendo as atiüdades de: recepção, triagem (seleção e

manuseio), prensagem, enfardamento, arrnazenamento e comercialização dos

materiais ft'uto desta atiüdade, bem como o acondicionamento e encaminhamento
para a destinação final dos reieitos, inclusive perante os órgãos ambientais, é única e

exclusiva da entidade Contratada, cabendo ao profissional legalmente habilitado indicado
pela empresa como Responsável Técnico(a), conforme a Declaração formal prevista nos

Documentos de Habilitação [Anexo "V" e Anexo "VI" - Modelo de Declaração de

Responsabilidade Técnica e Declaração de Autorização do Responsável Técnico(a)J.

Deverá[ão) ser anotada[sJ a Responsabilidade Técnica pela execução dos serviços objeto

deste Lote 1 por meio de ART iunto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do

Paraná - CREA-PR, com carga horária semanal de, no mínimo,20 horas/semana no Lote

1., para o seguinte objeto contratual: "Execução de serviços de processamento de

resíduos sólidos urbanos potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis secos,

provenientes dos serviços de coleta seletiva no município de União da Vitória. Os

serviços de processamento compreendem as atividades de: recepção, triagem
(seleção e manuseio), prensagem, enfardamento, armazenamento e

comercialização dos materiais fruto desta aüvidade, bem como a destinação final
dos releitos."

1.5.3. O profissional legalmente habilitado que atuará como Responsável Técnico exercerá a

Coordenação Técnica dos serviços diariamente e presencialmente nas instalações da

Contratada, subscreverá todos os relatórios e responderá tecnicamente pelos serviços a

serem executados no âmbito do Lote 1;
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1.5.4. As formações/habilitações que possuem atribuições profissionais para desempenhar o

cargo como profissional Responsável Técnico da Contratada, especificamente para

execução dos serviços obieto deste Lote 1, em conformidade ao estabelecido pelas

legislações do sistema CONFEA/CREA, são:

i) Da modalidade Civil: Engenharia Ambiental; Engenharia Civil; Engenharia Sanitária;

Engenharia Sanitária e Ambiental; ii) Da modalidade Agronomia: Engenharia Agrícola;

Engenharia Agronômica; Engenharia Florestal. iii) Da modalidade Química: Engenharia

Química; Engenharia Bioquímica.
Página 33 de 'l'l
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L.6. Autorizações, Álvarás, Certidões e Licenças

1.6.1. Para a execução dos serviços, a Contratada do Lote 1 deverá possuir minimamente a

seguinte documentação, relativa ao endereço de sua sede e/ou instalações fÍsicas, bem

como de seu pessoal:

Município de união da vitória - PR,05 de julho de 2022

Antonio Oscar Nhoatto
Secretário Municipal de Meio Ambiente
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. Licença Ambiental válida 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;

r Alvará da Vigilância Sanitária Municipal;
. Licença de localização e funcionamento pelo Município;

r Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros Militar - CLCB;

. Certidões negativas de débitos municipais, estaduais e federais;

. Comprovante de recolhimento do INSS de todos os cooperados/associados e

colaboradores.
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PROJETO BÁSrCO

(LorE 2)

Os serviços que constituem o obieto deste Lote deverão

ser executados em estrita observância a este Proieto
Básico pela CONTRATADA, após a assinatura do

Contrato, atendidas as especificações e demais

elementos constantes do Edital e do Termo de

Referência.

LOTE 2 - PRESTAÇÃO DE SERVIçO PÚBIICO DE PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAçÃO DE

RESÍDUOS SÓtIDOS URBANOS POTENCIALMENTE REUTITIáVEIS E/OU RECICLÁVEIS

SECOS, DE CARÁCTERÍSTICAS DOMICILIARES E EQUIPARADOS, PROVENIENTES DOS

SERVrçOS DE COLETA SELETM PÚBLICA NO MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA. OS

SERVIçOS DE PROCESSAMENTO COMPREENDEM AS ATIVIDADES DE: RECEPÇÃO, SELEçÃO

E MANUSEIO (TRIAGEM), PRENSAGEM, ENFARDAMENTO E ARMAZENAMENTO

TEMPORTíRIO ATÉ A COMERCIATIZAÇÃO DOS MATERIAIS FRUTO DESTA ATIVIDADE, BEM

COMO TAMBÉM O MANEJO, O ACONDICIONAMENTO E O ENCAMINHAMENTO PARA A

DESTINAÇÃO/DISPOSIÇÃO FINAL DOS REJEITOS.

NO LOTE 2, OS SERVIçOS DE PROCESSAMENTO E COMERCIAIIZAÇAO DE RESÍDUOS

SóLIDoS URBANOS POTENCIAIMENTE REUTILIáVEIS E/OU RECICúVEIS SECOS, OBIETO

DESTE EDITAL, SERÃO EXECUTADOS COM OS RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE

COLETA SELETIVA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA DOS SEGUINTES

SETORES DE COLETA:01,06,07,08 E 10, CONFORME DETALHADO NATABEIÁ 3.

L.7 . Para efeito deste documento define-se como

1.1.1. Processamento de resíduos: recepção, seleção e manuseio (triagemJ,

eventual pré-condicionamento, prensagem, enfardamento, armazenamento

temporário;

1.1.2. Coleta seletiva pública: coleta de resíduos sólidos previamente segregados

pelos geradores conforme sua constituição ou composição, provenientes de

pequenos geradores, no caso em específico os resíduos sólidos potencialmente

reutilizáveis e/ou recicláveis secos e não perigosos, de características domiciliares

ou eouiparados. gerados por residências, condomínios, órgãos públicos e

estabelecimentos comerciais e de serviços, devidamente acondicionados e

dispostos para a coleta: i) nos abrigos/depósitos temporários dos geradores

anteriormente citados; iiJ em via pública; iii) nos contentores ou em PEVs (Pontos

de Entrega Voluntária) para esta finalidade; entre outros. O serviço de coleta

seletiva pública deverá ser executado somente pela[sJ entidade(sJ ou empresa(sJ

contratada[sJ pelo Município, por meio de processo administrativo;
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1.1.3. Resíduos sólidos domiciliares ou equiparados potencialmente reutilizáveis
e/ou recicláveis secos não perigosos: materiais de plástico, metal, papel e üdro,
incluindo embalagens, classificados como resíduos sólidos classe II pela Norma

ABNT NBR 1OOO4;

1.1.4. Resíduos sólidos equiparados aos domiciliares: conforme preconizado pela

Lei 12.305/2010 em seu Art. 13, Parágrafo único:" Respeitado o disposto no art 20,

os resíduos referidos na alínea "d" do inciso I do coput, se caracterizados como não

perigosos, podem, em razão de sua natureza, composição ou volume, ser equiparados

aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal." Dessa forma, define-se, no

âmbito do Município de União da Vitória, resíduos sólidos equiparados aos

domiciliares como sendo os resíduos de estabelecimentos comerciais e

prestadores de serviços, ou seja, os resíduos gerados nessas atividades, excetuedos

os referidos nas alíneas "b", "e", "g", "h" e "j" do Art. 13, inciso I daLei 72.305/2070,
e desde que limitado o volume a 3 m3 mensais. na forma do disposto na Lei

Complementar Municipal Ne l0 /2072.

1.1.5. Define-se como pequeno gerador: a unidade residencial, comercial ou de

serviços com geraçâo limitada ao volume de 3 m3 (três metros cúbicosJ mensais,

conforme dispõe a Lei Complementar Municipal N0 70/2072.

1.1.6. Resíduos separados e devidamente acondicionados pelos geradores: os

resíduos potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis secos de características

domiciliares ou equiparados, previamente segregados na fonte geradora e

devidamente acondicionados pelos munícipes preferencialmente em sacolas ou

sacos plásticos de cor laranja, conforme os ditames da Lei Ordinária ne 4607 /2076
de 77/05/2076, a qual dispôe sobre a seleção de resíduos sólidos urbanos em

sacolas plásticas distribuídas por estabelecimentos comerciais, institui sobre a
padronização e especificação das sacolas e dá outras providências;

1.1.7. Rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades

de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e

economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição

finaI ambientalmente adequada;

1.2. Planeiamento e Execução dos Serviços

1.2.7. Considerando que a estimativa de quantidade média de resíduos sólidos urbanos
potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis secos, de caracteristicas domiciliares
coletados em União da Vitória/PR, por meio dos serviços de coleta seletiva pública, nos

últimos anos foi de 80 (oitenta) toneladas por mês;

Considerando que a estimativa de quantidade média de resíduos sólidos urbanos
potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis secos, de características domiciliares
provenientes dos serviços de coleta seletiva pública, efetivamente separados e
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comercializados pelas duas (02) entidades de catadores contratadas pelo Município de

União da Vitória no último ano foi de aproximadamente 45 (quarenta e cinco) tonelddas
por mês;

1.2.3 Considerando a necessidade de oportunizar a participação, das 02 (duas) entidades
formadas por catadores de materiais recicláveis formalmente constituídas existentes no
Município de União da Vitória neste Processo de Dispensa de Licitação, os serviços de

processamento de resíduos sólidos urbanos potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis

secos, de características domiciliares e equiparados, objeto deste Edital são divididos em

dois (02J Lotes;

t.2.4. A divisão dos serviços de processamento de resíduos sólidos objeto deste Edital em dois
(02) Lotes possui como critérios a divisão em termos de quantitativo de resíduos gerados

no Município (nos setores de coleta), de maneira que cada lote contempla 50% em
quantidade de resíduos provenientes da execução dos serviços de coleta pública e

transporte de resíduos recicláveis no Município de União da Vitória;

1.2.5. No Lote 2, a Entidade Contratada deverá manter regular e diariamente, os serviços de

processamento de resíduos sólidos discriminados no presente projeto, de acordo com as

frequências e períodos determinados na Tabela 3 abaixo:

Tabela 3: Cronograma de recebimento e origem de resíduos para execução dos serviços de riagem
no Lote 2

BAIRROS TURNO 29 FEIRA 3E FEIRA 4ê FEIRA 5ê FEIRA 6T FEIRA SABADO

Setor 01
Centro

Noturno Lote 2 Lote 2 Lote 2
5ão Bernardo

Setor 06 Diurno Lote 2 Lote 2 Lote 2
Bom lesus

Cidadê lardim

Ouro Verde

N. S- das Graças

Setor 07
N. S. da Salete

Diurno Lote 2 Lote 2 Lote 2
sagrada Família

São Brãz

Diu rno Lote 2 Lote 2 Lote 2
São Sebastião

Outras

Localidades

Setor 10 Diurno Lote 2
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Rocha

Setor 08

Distrito Rural Rio

Vermelho
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1.2.6. Considerando que a quantidade média atualmente estimada de resíduos sólidos urbanos
potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis secos coletados no Município é de 80

(oitenta) toneladas ao mês, dessa forma a quantidade esperada a ser processada pela

organização a ser contratada no Lqlc-Z é de 40 ton./mês (quarenta toneladas ao

mês).

7.2.5.7. A refertda média tem como base os pesagens da coleta seletiva realizada nos

anos de 2079, 2020 e 2027, portanto período representativo e que abarca período pré
pandemia de Covid-79.

1.2.7. Considerando que a estimaüva de quantidade média de resíduos sólidos urbanos

potencialmente reuülizáveis e/ou recicláveis secos, de características domiciliares
efetivamente separados e comercializados pelas duas (02) entidades de catadores

contratadas pelo Município de União da Vitória no último ano foi de aproximadamente 45
(quarenta e cinco) toneladas por mês; dessa forma a estimativa de quantidade
média que vem sendo comercializada por cada organizaçâo, no último ano, é de

22,5 ton./mês (vinte e duas toneladas e quinhentos quilogramas ao mês).

1.2.7.1. Considerando que a Municipalidade tem por obietivo, através dos mecanismos

neste edital propostos, através de uma gestão e maneio mais eficientes dos resíduos

sólidos, a redução dos níveis atuais de desperdício de materiais recicláveis ou

reaproveitáveis e a redução de aterramento de resíduos recicláveis no aterro sanitário

do Município; consequentemente, o que leva ao aumento do percentual de retorno ao

ciclo produtivo dos materiais recicláveis, bem como ao aumento da vida útil do Aterro
Sanitário de União da Vitória e, ainda, proporciona aumento da geração de renda;

dessa forma admite-se que a quantidade a ser comercializada pela organização a ser
contratada no Lote 1. durante a vigência contratual, possa chegar à até 26 ton./mês

[vinte e seis toneladas ao mêsJ.

1.2.9. A contratada deverá manter programa de treinamento de pessoal na busca permanente

de melhoria na qualidade da prestação dos serviços;

1.2.10. A contratada deverá possuir instalações fixas, formadas de escritório, dependências para

colaboradores (como por exemplo: refeitórios, vestiários, chuveiros, entre outros], local
para guarda de equipamentos e manter sede e escritório no município de União da Vitória.
As instalações deverão ser disponíveis para a realização de vistorias sempre que

requisitado pelas autoridades competentes.

1.2.11. A Contratada deverá manter escritório no Município de União da Vitória/PR com

capacidade técnica, jurídica e administrativa, para manter todos os entendimentos que se

fizerem necessários entre ela e a Contratante, com atendimento de segunda a sexta-feira,

em horário comercial, assim como um telefone para contato e fornecer o[sJ número(s)
para a Contratante.
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1.2.8. A contratada deverá empregar pessoal habilitado e idôneo.;
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7.2.72. A Contratada deverá apresentar à Prefeitura, um Relatório mensal da quantidade de

resíduos processados, quantidade de resíduos valorizados (vendidos ou a serem

vendidosl, assim como quantidade de reieitos gerados e enviados à disposição final
ambientalmente adequada, através dos serviços de coleta e transporte disponibilizados
pelo Município, bem como descrição das atividades e dos serviços prestados;

1.2.13. A Contratada, mediante ordem de serviço expedida pela Prefeitura Municipal de União da

Vitória, deverá, seja com equipamentos ou pessoal, atender quaisquer das solicitações
para atividades relacionadas com a oesquisa das características dos resíduos e estudos

relativos às atiüdades ob.jeto do presente projeto.

7.2.13.1. Deverá a contratada realizar e apresentar relatório técnico, no mínimo a cada

trimestre, com a caracterização física conforme a ABNT NBR 10.007 /2004 (amostragem

de resÍduos sólidos) para obtenção dos dados de composição graümétrica dos resíduos

amostrados, subscrito pelo profissional Responsável Técnico.

1.2.13.2. Deverâ a contratada elaborar e apresentar relatório técnico mensal, com os

quantitativos de materiais recebidos, comercializados e dos rejeitos gerados nas

atividades do obleto deste Projeto, subscrito pelo proftssional Responsável Técnico.

7.2.75 A entidade Contratada deverá prestar os serviços de acordo com as definições e critérios
da seguinte legislação, normas e documentos: Lei ne 12.305/10 (lnstitui a Política

Nacional de Resíduos Sólidos), Lei nç 11.445/07 (Estabelece Diretrizes Nacionais para o
Saneamento Básico) e os decretos regulamentadores destas Leis, ANBT NBR 10.004
(Estabelece a Classificação dos Resíduos Sólidos), ABNT NBR 77.774 (Armazenamento de

Resíduos Classe Il-A e Classe II-BJ, ABNT NBR 13.221 (Transporte de Resíduos -
Procedimento), ABNT NBR 13.463 (Coleta de Resíduos Sólidos - Classificação), ABNT NBR

12.980 (Coleta, varrição e acondicionamento de Resíduos Sólidos UrbanosJ,
especificações do Termo de Referência e deste Proieto Básico, partes integrantes deste
Edital, bem em conformidade aos Planos de Controle Ambiental e às Condicionantes
constantes das Licenças Ambientais emitidas pelo órgão ambiental estadual;

1.2.16. E expressamente proibido o recebimento de Resíduos Classe I (NBR 10004), como por
exemplo Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), bem como os resíduos contemplados por
logística reversa e/ou legislação especifica, tais como: agrotóxicos fseus resíduos e
embalagensJ, óleos lubrificantes (seus resíduos e embalagens), lâmpadas fluorescentes,
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1.2.14. A Contratada será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação

fiscal, social, trabalhista, comercial e tributária, bem como pelos eventuais acidentes,

danos e prejuízos que a qualquer título causar ao Contratante, ao meio ambiente, aos seus

colaboradores e/ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços contratados,
respondendo por si e por seus sucessores. A Contratada será a única responsável pelos

serviços ob,etos deste Edital, estando o Município isento de qualquer responsabilidade
ambiental sobre os mesmos.
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1.2.17. É expressamente proÍbido o recebimento de Resíduos de construção civil (RCC), resíduos
provenientes de atividades de mineração e Resíduos de serviços de saúde, conforme a
RESOLUÇÂO n.358/05 - CoNAMA;

1.2.18. Caso seiam encontrados Resíduos Classe I em meio aos demais resíduos provenientes da
coleta seletiva púbrica, tais como p has, baterias, lâmpadas fluorescentes, embalagens de
agrotóxicos, embalagens de óleo lubrificante, RSs, entre outros, deverão ser devolvidos
aos fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, ou destinados por meio de
empresas especializadas e devidamente licenciadas para proceder à destinação final de
resíduos sólidos crasse Í fperigosos], sendo os custos arcados pela contratada;

1.2.19. os resíduos sóridos recicláveis misturados com resíduos orgânicos (rejeitos) que não
podem ser reaproveitados deverâo ser encaminhados para destinação finar adequada. 0
tempo de armazenamento de resíduos e rejeitos deverá ser o mínimo possível, deiorma a
garantir a não geração de odores, de efluentes líquidos, atração de vetores e incômodos a
população e aos associados/cooperados. A maneira de armazenamento de resíduos e
reieitos deverá ser em conformidade ao previsto no plano de controle Ambiental _ pcA
aprovado pelo órgão ambiental estadual;

1,.2.20. É expressamente proibido o armazenamento, mesmo que por pouco tempo, de resíduos
sólidos e materiais em local descoberto e sem impermeabilização;

l.z.2l. 6, expressamente proibido o descarte ou encaminhamento para Aterro sanitário de
qualquer tipo de resíduo sórido reutilizáver e/ou reciclável não contaminado, ainda que
de determinado tipo específico de material que possua baixo valor de comercialização;

1.2.22. como meta, a contratada deve buscar atingir o índice mínimo de separação (valorizaçãol
de 657o de eficiência de separação de materiais (para comerciarização) em reraçâo ao
quantitativo total proveniente de coleta seletiva pública que mensalmente adentra ao
barracão da Contratada para o serviço de processamento de resíduos;

7.2.22.1. consequentemente, o índice máximo para fração ,rejeitos, 
é de 3so/oem relação

ao quantitativo total proveniente de coleta seletiva pública que mensalmente adentra ao
barracão da Contratada para o serviço de processamento de resíduos sólidos;

1.2.23- A contratada deverá manter a segurança da área destinada à central de Triagem, ficando
proibida a entrada de pessoas não autorizadas e animais. A área deverá ser devidamente
isolada e sinalizada;

Não poderá ser recebido materiar reciclável arém da capacidade de triagem e expedição;

pilhas e baterias, aparelhos televisores do tipo Tubo de Raios Catódicos (CRT), pneus,
entre outros;
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1.2.25. Todos os associados ou cooperados e funcionários da Entidade (Associação ou
Cooperativa), relacionados direta ou indiretamente à atividade objeto deste pro.leto

Básico, deverão obrigatoriamente utilizar todos os equipamentos de Proteção lndividual
- EPls, requeridos conforme normas e leis de segurança do trabalho vigentes;

1.2.?,6. A área da central de triagem deverá ser limpa periodicamente, bem como seus acessos.
Devem também ser recolhidos eventuais resíduos espalhados no entorno;

7.2.27. Os níveis de pressão sonora (ruídos) decorrentes da atividade desenvolvida no local da
central de triagem e seu entorno deverão estar em conformidade com aqueles
preconizados pela Resolução CONAMA Ns 001/90;

7.2.28. A Contratada deverá apresentar, mensalmente, relatório contendo a quantidade, em
massa (em quilogramas] dos resíduos sólidos provenientes do serviço de coleta seletiva
descarregados nas suas dependências, de acordo com os comprovantes de pesagem
emitidos pela Contratante;

1.2.29. A Contratada deverá apresentar trimestralmente cópia da Licença Ambiental, emitida pelo
órgão ambiental estadual, necessária à operação dos serviços obieto deste documento ou
sempre que ocorrer a renovação da licença junto ao órgão ambiental estadual.

1.3, Equipamentos e instalações

1.3.1. Para a execução dos serviços, a contratada deverá dispor,
equipamentos/maquinários abaixo relacionados:

no mínimo, dos

1.3 2. As marcas, os modelos, e outras características dos equipamentos/maquinários propostos
para a realização dos serüços ficam a critério da(s) contratada(s), desde que observadas
e atendidas as exigências e as condições expressas no Edital, como critério para
Habilitação;
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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 (01J prensa enfardadeira com capacidade nominal de l2O - ZOO 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.
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1.3.3. A Contratada deverá prover todo e qualquer equipamento, material, insumo necessário ao

bom desempenho dos serviços, atendendo aos melhores padrões de qualidade;

1.3.4. Todos os equipamentos e maquinários necessários à realização dos serviços devem
atender integralmente às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, às

normas técnicas da ABNT e à legislação vigente;

1.3.5. Os barracões, sede, escritórios e instalações auxiliares devem atender o Código Municipal
de Posturas, Lei de Uso e Ocupação do Solo e Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo, bem
como as demais legislações vigentes, nas esferas municipal, estadual e federal;

1.3.6. O barracão, sede, escritório e instalações auxiliares devem possuir minimamente a
seguinte documentação, relativamente ao endereço atual de sua sede e/ou instalações
físicas (barracão de triageml:

o Licença Ambiental válida 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, expedida pelo órgão ambiental estadual;

o Alvará da Vigilância Sanitária válido;
o Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros Militar - CLCB válido;
. Licença de Localização e Funcionamento pelo Município, válida.

1.4, Pessoal

1.4.1. Para a execução dos serviços, a contratada do Lote l deverá dispor, no mínimo, do pessoal

Um [01) profissional responsável pela supervisão operacional contínua da execução
dos serviços;

Um (01) profissional Responsável Técnico legalmente habilitado, com atribuiçôes
profissionais para as atividades do obieto do edital e com registro no Conselho de
Classe da categoria;

Um (01) profissional responsável pela gestão administrativa (Auxiliar de Escritório ou
Assistente Administrativo);
Associados ou cooperados que realizarão os serviços de processamento de resíduos
sólidos urbanos potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis secos, em número
mínimo de dez (10) associados/cooperados e em número máximo de quinze (1S)
associados/cooperados (por Lote), ou ainda conforme capacidade de público prevista
no Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros Militar, caso esta seia mais
restritiva.
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1.5. ResponsabilidadeTécnica

1.5.1. A Responsabilidade Técnica perante os serviços de processamento de resíduos sólidos

urbanos potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis secos, de características
domiciliares, compreendendo as atiüdades de: recepção, triagem (seleção e

manuseio), prensagem, enfardamento, armazenamento e comercialização dos

materiais fruto desta atiüdade, bem como o acondicionamento e encaminhamento
para a destinação final dos reieitos, inclusive perante os órgãos ambientais, é única e

exclusiva da entidade Contratada, cabendo ao profissional legalmente habilitado indicado

pela empresa como Responsável Técnico(a), conforme a Declaração formal prevista nos

Documentos de Habilitação (Anexo "V" e Anexo "VI" - Modelo de Declaração de

Responsabilidade Técnica e Declaração de Autorização do Responsável Técnico(a)).

7.5.2.

1.5.3 O profissional legalmente habilitado que atuará como Responsável Técnico exercerá a

Coordenação Técnica dos serviços diariamente e presencialmente nas instalações da

Contratada, subscreverá todos os relatórios e responderá tecnicamente pelos serviços a

serem executados no âmbito do Lote 1;

1.5.4 As formações/habilitações que possuem atribuições profissionais para desempenhar o

cargo como proÍissional Responsável Técnico da Contratada, especificamente para

execução dos serviços objeto deste Lote 1, em conformidade ao estabelecido pelas

legislaçôes do sistema CONFEA/CREA, são:

i) Da modalidade Civil: Engenharia Ambiental; Engenharia Civil; Engenharia Sanitária;

Engenharia Sanitária e Ambiental; ii) Da modalidade Agronomia: Engenharia Agrícola;

Engenharia Agronômica; Engenharia Florestal. iii) Da modalidade Química: Engenharia

Química; Engenharia Bioquímica.

1.6. Autorizações, Alvarás, Certidôes e Licenças

1.6.1. Para a execução dos serviços, a Contratada do Lote 1 deverá possuir minimamente a
seguinte documentação, relativa ao endereço de sua sede e/ou instalações físicas, bem

como de seu pessoal:
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Deverá(ão) ser anotada(s) a Responsabilidade Técnica pela execução dos serviços obieto

deste Lote 1 por meio de ART junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do

Paraná - CREA-PR, com carga horária semanal de, no mínimo, 20 horas/semana no Lote

1, para o seguinte obieto contratual: "Execução de serviços de processamento de

resíduos sólidos urbanos potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis secos,

provenientes dos serviços de coleta seletiva no município de União da Vitória. Os

serviços de processamento compreendem as atividades de: recepçâo, triagem
(seleção e manuseio), prensagem, enfardamento, armazenamento e

comercialização dos materiais fruto desta atiüdade, bem como a destinação final
dos reieitos."
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. Licença Ambiental válida 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 fisicas, emitida pelo órgão ambiental estadual;

o Alvará da Vigilância Saniúria Municipal;
o Licença de localização e funcionamento pelo Município;
. Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros Militar - CLCB;

o Certidões negativas de débitos municipais, estaduais e federais;

. Comprovante de recolhimento do INSS de todos os cooperados/associados e

colaboradores.

Município de União da Vitória - PR, 05 de julho de 2022.

Antonio Oscar Nhoatto
Secretário Municipal de Meio Ambiente
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Imprimir Fêct

DOCUMENTOS MS Word - PROCESSAMENTO e COMERCIALIZAçÃO de resíduos sótidos rec
secos (Triagem)
De: "Secretaria Municipal de Meio Ambiente de união da Vitória" < meioa mbiente@uniaodavitoria. p
Para: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br
Data: 165824268 7.19/07 /2022 tt:5A 8J
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Bom dia Celeste,

Segue em anexo os arquivos editáveis em MS Word/Excel, dos seguintes documentos que foram protocoladas as vias
impressas, referente ao objeto:

OBJETO: Contratação de Organização(ões) cooperativas e/ou associações de catadores de materiais recicláveis e
reuülizáveis, para a prestaçâo de serviço público de PROCESSAMENTO e COMERCIALIZAÇÃO de resíduos sólidos
urbanos potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis secos, de características domiciliares e equiparados,
provenientes dos serviços de coleta seletiva pública no municipio de União da Vitória. Os serviços de processamento
compreendem as atividades de: recepção, seleção e manuseio (triagem), prensagem, enfardamento e
armazenamento temporár io até a comercialização dos materiais fruto desta atividade, bem como também o
manejo, o acondicionamento e o encaminhamento para a destinação/disposição final dos rejeitos.

1. Termo de Referência;
2. Pro.ieto Básico do Lote 1;

3. Projeto Básico do Lote 2;
4. Planilha de Custos em Excel;

5. Minuta do Edital, tendo como base o Edital anteriormente publicado (Chamada Pública NB 03/2020)

Atenciosamente,

"r,. ASSINATURAS-
HORIZONTAL-15

Secretaria Ír{unicipal de Meio Ambiente - SEMMA

Prefeitura Municipal de União da Vitória
Fonei tz tszt-tzzz

webmail.uniaodavitoria.prgov.br/printMessage.php?langPrinl=lmprimir&langClosê=Fechar Janela&locâlld=eí-gen3O29 1t1
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ESTAOO DO PARANÁ
PREFEÍTURA MUNICIPAL DE UNIÂO DA UTÔRIA

Rua Dr. Cruz Machado, 205 - Centro - União da Vitória - PR

CEP: 84605-575 CNPJ: 75.967.760/0001-71 Têlefone: (42) 3521-1200

E-mail: gabinetê@uniaodavitoria.pr.gov.br Site: uniaodavitoria pr'gov br/

SOLICITAçÃO OE ABERTURA DE LICITAçÃO

FLS
83
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Este documento solicitâ a abertura dê procedimento licitatório conforme êspecificaçõês abaixo. A existência de

,""roo" ãrç"ràntários fôi conÍirmada pêlo parecer contábil expedido pelo setor de contabilidadê' estando de acordo com a

legislâÉo em vigor.

Processo Adminislrativo:

Modalidade:

Forma de Julgamento:
FoÍma de Pagamento:

-Prazo de Entrêga:

Local de Entrega:

vigência:

Obleto da Licitação:

Observaçôes:

Convidados:

179t2022

lnexigibilidade de licitação chamamento PÚblico i 612022

Sorteio

Até o 20o (vigesimo) dia do mês subsequente.

Conforme Termo de Referência.

Município de União da Vitória (in lom).

12 (doze) meses.
CoÀiraiaóao Oe organização(ões) cooperativas e/ou associações de catadores de materiâis

recicláveis e reutilÉáveis-para a execução de serviços público de PRoCESSAMENTO e

coMERCIALIZAÇÃO de resÍduos sólidos urbanos potencialmênte reutilizáveis e/ou

recicláveis secos, de caracterÍsticas domiciliâres ou equiparados, proveniente dos sêrviços

de coleta seletiva pública no Município de União da Vitória.

Despesas
Recursos orçamentários: PRÊFEITURA MUNIcIPAL DE uNlÃo DA vÍTÓRlA

Organograma Máscara Valor Estimado

21.001 MANUTENÇÃO OA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE

21.001.18.541.0034.2076.3.3.90.39.00

Tolal dâ êntidadê:

Totalgêral:

R$ 492.79s,60

R$ 492.795,60

R$ 492.795,60

Itens

Ouantidade Unid Código oescrição Valor U nitário Valor Total

12,000 MES 99025614 LOTE N.o 1 - Processamento e @merclâlizaçéo dê
resíduos sólidos urbânos potêncialmente
rêutilizáveis e/ou recicláveis secos.

R$ 20.533.1500 RS 246.3S7,80

MES 99025615 LOTE N.o 2 - Processamento e comêÍcializaÉo de

resíduos sólidos urbânos potencialmente
rêutilizáveis e/ou recicláveis secos.

R$ 246.397,80

Valor total 2.795,60itens:

União da Vitória, 12 de Agosto de 2022

Sec ) responsável pela solicitaÇão

Descrição da Despesa

R$ 20.533.15002 12.000
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AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAçÃO

FLS
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oÉ U

O(a) responsável por êsta entidade, no uso das atribuiçôes que lhe confere a legislação em vigor,

especialmente a Lei Nr. 8.666/93 e suas alteraçôes legais, resolve:

1 - Autorizar a abertura do prêsente processo administrativo de licitaçâo, assim identificado:

Recursos orça mentá rios: PREF EITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITO RIA

Organograma Descriçáo da Despesa Máscara Valor Estimado

21.001 ManutenÉo da Sêcrêtâria Municipal de Meio

Ambiênte
21.001.18.541.0034-2076.3.3.S0.39.00

Tolal Entidade

R$ 492.795,60

R$ 492.795,60

Total Entidade R$ 492.795,60

Lindami eF ma Varela
ministração

-,4

Secre ode
ti

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA

Rua Dr. Cruz Machado, 205 - Centro - Uniáo da Vitória - PR

CEP: 84605-575 CNPJ: 75.967.760/0001-71 Íelefone: (42\ 3521-1200

E-mail: gabinete@uniaodavitoria.pr.gov.br Site: uniaodavitoria.pr.gov.br/

Processo AdministJaliYoi 17912022

Modalidade: lnexigibilidade de licitação Ghamamento Público : 612022

Forma dê Julgamento: Sorteio

Forma de Pagamênto: Até o 20o (vigésimo) dia do mês subsêquentê'

orazo de Entrega: Conforme Termo de Referência.
ltocal de Entrêga: Município de União da Vitória (in loco).

Vigência: 12 (doze) mesês.

oijeto da Licitação: Contratação de organização(ões) coopêrativas e/ou associações de catadores de materiais

recicláveis e reutilÉáveis para a execução de sêrviços público de PROCESSAMENTO e

COMERCIALIZAÇÃO de resíduos sólidos uÍbanos potenciâlmente rêutilizáveis e/ou

recicláveis secos, de características domiciliares ou êquiparados, pÍôveniente dos serviços

de coleta seletiva pública no Município de União da Vitória'

Observaçôês:

União da Vitória, 12 de Agosto de 2022
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNÁO DA V|TÓRIA

Rua Dr. Cruz Machado, 205 - Cêntro - Uniáo da Vitória - PR

CEP: 84605-575 CNPJ: 75.967.760/0001-71 Telefone: (42) 3521-12OO

E-mail: gabinete@uniaodavitoria.pr.gov br Site: uniâodavitoria pr'gov br/

ágina: t h

PARECER CONTABIL

Em atenção a solicitação do setor de compras e licitações para verificar a existência de recursos

orçamentários para assegurar;-pãã.ãnto Out obrigaçôes dêcorrentes do objeto especificado abaixo'

certifico que:

t x I - Há recursos orçamentários para pagamento das obrigaçôes conÍorme dotações especificadas

t I - Não há recursos orçamentários para pagamento das obrigaçôes

FLS
35

oÉu

0

Processo

Modalidade:

Data do Processo:

Obiêto do Processo:

Recursos orçamentários: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA

Cod Dêscrição da Despesâ l\4áscara Fontê Valor Estimado

Total

Total Geral

R$ 492.795,60

R$ 492.79s,60

R$ 492.795,60

00511

4/tuUniãô da Vitória, 12 de Agosto de 2022

Rosemeri Ferreira de Souza - CRC PR 035492/O-3

't79t2022

lnexigibilidade de licitaÉo Chamamento ?úblico:. 612022

12t08n022

ContrataÉo de organização(ões) coopeÍativas e/ou associações de catadores de materiais

recicláveís e reutilúáveis para a execução de serviços público de PROCESSAMENTO e

bõúÉnôÀf_fáçnO de iesíduos sótiáos urbanos potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis

secos, de caracteiísticas domiciliares ou equiparâdos, proveniênte dos serviÇos dê coleta

seletiva pública no Município de União da Vitória.

289 Manutenção da Secíetiaria Municipalde
Meio Ambiente

21.001.1 8.541.0034.2076.3.3.90.39.00


