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CHAMAMENTO pÚnuco N, ooe72022 - PROCESSO ADMINISTRATIVON.e 17912022

PARA HABILITAÇÂO DE ASSOCIAÇÂO OU COOPERATIVA DE CATADORES DE

MATERIAIS RECICúVEIS

EDITAL

o MUNICÍPIO DE UNIÂO DA VITÓRIA, Estado do Paraná, por intermédio da secretaria

Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, tornam público, por meio da Comissão de

permanente de Licitação, nomeada através do Decreto n.o s/2022, que realizará

CHAMAMENTO PÚBLICO para contratação de organizaÉo(õesJ cooperativas e/ou

associações de catadores de meteriais recicláveis e reutilizáveis para a execução de

serviços público de PROCESSAMENTO e COMERCIÂLIZÁçÂO de reslduos sólidos

urbanos potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis secos, de características

domiciliaresouequiparados,provenientedosserviçosdecoletaseletivapúblicano
Município de União da Vitória. Os serviços de processamento compreendem as aüvidades

de: recepção, seleção e manuseio (triagem), prensagem, enfardamento e armazenamento

temporário até a comercialização dos materiais fruto desta atividade' bem como também o

manejo e o encaminhamento para a destinação/disposição final dos reieitos' em

conformidade com fulcro no art.24, inciso xXVII, da Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993,

com a redação dada pelo art' 57 da Lei ne 11.445, de 05 de iunho de 2007' e legislação

correlâta, bem como as demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos'

1. DO OBIETO E DO VALOR

1.1. O presente procedimento tem por obieto a contratação de organização(ôesJ

cooperaüvas e/ou associaçôes de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis para a

execução de serviços público de PROCESSAMENTO e COMERCIALIZAÇÂO de resíduos

sólidos urbanos potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis secos, de características

domiciliares ou equiparados, proveniente dos serviços de coleta seletiva pública no

Município de Uniâo dâ Vitória.

1.1.1. Os serviços de processamento compreendem as atividades de: recepção'

seleção e manuseio (triagem), prensagem, enfardamento e armazenamento

temporárioatéacomercializaçãodosmateriâisfrutodestaatividade,bem
-Nõo 

fui eu que odenei o vocé? Se)o Íotte e corajoso! Nõo se apqvore nem desanime' pois o Senhor' o seu Deus'

estoró com você por onde eocê ondar". Iaslé-7g"
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DATA DE ABERTURÂ: 20 de setembro de 2022

HORÁIuo: 14h00min (Horário de Brasília-DFJ

pRoToLo Dos ENVELOPES: Setor de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de união da

vitória, sito à Rua Dr. Cruz Machado, n.o 205, andar térreo, centro - união da vitória/PR -

Horário de Atendimento das 12h00min até às 18h00min'

LOCAL DA SESSÃO: Rua Dr. Cruz Machado, n.a 205,4q andar, Sala de Licitáções, Bairro

Centro.
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como também o manejo e o encaminhamento para a destinação/disposição

final dos reieitos.

1.3. Dos Valores:

f,oru!N,e I, R$ 20.533.15 (Vinte mil ouinhentos e trintâ e três reais e ouinze centâvos).

conforme Planilha 01: Planilha de Comnosicâo dos Custos.

vâLoR GLOBÁL M.,{XUO apUITIOO NO LOTE 1: R$ 246.397,80 [Duzentos e quarenta e

seis mil rezentos e novente e sete reais e oitenta centavos) -- PARA O CONTRATO DE

12 (DOZE) MESES.

IOTE ,q2.. Rs 20.533.15 Nrinte mil ouinhentos e trinta e três reais e ouinze Gentavos).

conforme Planilha 01: Planilha de Comnosicão dos Custos.

VALOR GLOBÁL M.,ÁXUO enUIrtOo No LoTE 2: R$ 246.397,80 (Duzêntos e quarenta e

seis mil trezentos e noventa e sete reais e oitenta centavos) -- PARA O CONTRATO DE

12 (DOZE) MESES.

1.4. Integram este Edital os seguintes Anexos:

1,4,1, Anexo I - Termo de Referência, Proieto Básico e Planilha de Composição de Custos;

1.4.2. Anexo II - Modelo Declaração Unificada;

1,4.3. Anexo III - Modelo de Declaração de Plena Capacidade Operacional;

1.4,4. Anexo IV - Modelo de Relação de Equipamentos, Máquinas e Veículos;

1.4.5, Anexo V - Modelo de Declaraçâo de Responsabilidade Técnica;

1,4.6. Anexo VI - Modelo de Declaração do Responsável Técnico Autorizando sua Inclusão

na Equipe;

1.4,7. Anexo VII - Minuta do Contrato Administrativo;

1.4.8. Anexo VIII - Dados para Fins de Assinatura do Contrato Administrativo;

2. DA PARTICIPAçÃO
2.1. Poderão participar desta chamada Pública as Associações ou cooperativas de catadores

de materiais recicláveis formalmente constituídas e instaladas no município de União da

Vitória que atenderem aos seguintes requisitos:

"Não fui eu que ordenei a você? seja Íorte e cofajoso! Nao se apavorenem desanimq pois o senhor, o seu Deus,

es-tani com você por onde você andar". lgsu!:l:9"
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2.1.1. Esteiam formal e exclusivamente constituídas por catadores de materiais
recicláveis que tenham a catação como única fonte de renda;

2.1.2. Não possuâm fins lucrativos;

2.1.3. Possuam infraestrutura para realizar a triagem e a classificação dos resíduos
sólidos urbanos potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis secos provenientes da
Coleta Seletiva pública no município;

2.1.4. Apresentem o sistema de râteio entre os associados e cooperados;

2.1.5. Estejam adequadas às exigências legais de organização e funcionamento.

2.2. A parlicípação neste processo implicâ a aceitação plena e irrevogável das normas
constantes deste Edital.

2.3. É vedada a participação de pessoas físicas ou jurídicas que incorram na proibição
descrita no art 9a da Lei n.e 8.666/93,

2.4. É vedada a participação de pessoas jurídicas que tenham em seu quadro servidor
público ou dirigente do órgão ou entidade responsável pelo chamamento público.

2.5. É vedada a participação de pessoas fisicas ou iurídicas punidas com a sanção descrita
no inciso IV, do art. 87, da Lei n.s 8.666/93 por órgão ou entidade integrante de qualquer
Ente Federativo ou com a sanção descrita no inciso I, do art.87, da Lei n.a 8.666/93 por
órgão ou entidade integrante dâ Administração Municipal.

3. DA REPRESENTAÇÂO E DO CREDENCIAMENTO

3.1. Os atos formais realizados em nome das associaçôes e cooperativãs interessadas
deverão ser praticados por representante legal que, devidamente credenciado, será o único
admitido a intervir nas fases do procedimento de seleção e a responder pelos atos e efeitos
previstos neste Edital.

3.2.1. Documento oficial de identidade; e

3.2.2. Documento que habilite o credenciado a representar a entidade, tais como:
procuração pública ou particular com firma reconhecida, ou estâtuto social
acompanhado da ata da eleição.

3.3. O documento de rêpresentação será inicialmente apresentado à Comissão Permanente
de Licitação antes da abertura do envelope "Documentação" e, posteriormente, quando esta
o exigir, ou ainda, a qualquer tempo, quando houver interesse da associação ou cooperativa
"Não Íui eu que ordenei a você? Seja forte e corojoso!Ndo se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus,

estoró com você por onde você ondot". l9s!t!;9"

Página 3 de 30

FLS
86

U NrÁosÉ ô.c

o
;

L

3.2. O credenciamento dos representântes legais será efetuado mediante a aprêsentação de:
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em substituir o representante.

3.4. A não apresentação do documento legal de representâção não inabilitará a
associação/cooperativa, mas impedirá o seu representante de se manifestâr em seu nome.

3.5. As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representâção legal da
associação/cooperativa somente poderão participar da sêssão como ouvintes.

3'6. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma
associação/cooperativa,

4. DO RECEBIMENTO DO ENVELOPE "DOCUMENTAçÂO'
4.1. o envelope "Documentação" deverá ser entregue, no local definido neste EditâI, até a
data e o horário estabelecidos, quando então encerrar-se-á a fase de recebimento do
envelope.

4.2.Será permitido o encaminhamento do envelope por via postal, desde que respeitado o
recebimento no local, a data e a hora estabelecidos neste Edital.

4.3. Não será aceita a participação de associação/cooperativa retardatáriâ, exceto como
ouvinte.

4.4. o envelope deverá ser fechado e rubricado no fecho, contendo em suas partes externas
e frontals, em caracteres destâcados, arém da identificação da associação/cooperativa, os
seguintes dizeres:

'Ndo fui eu que ordeneia vocé? Sejo forte e corojoso! Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus,e§ard com você por onde você andor,,. Jgst/!i-l;2
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À cor,,lrssÂo pERMANENTE DE LtcrrAÇÂo
EDITAL DE CHAMAMENTO N9 006/2022 _ PMUV A
IDENTTFTCAçÂO DA COOpERATTVAS E/OU ASSOCIAÇOES DE CATADORES
GNPJ N.e:
E.MAIL:
TELEFONE:
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LOCÂL: Os documentos de Habilitação deverão ser entregues protocolados no Setor de
Protocolo ceral da prefeitura Municipal de união da vitória/pR. sito à Rua Dr. cruz
Machado, n.o 205, andar térreo, Centro - União da Vitória/pR

DATA: A entrega dos documentos de inscrição deverá ocorrer até o dia 20lOg/2O22 às
14h00min:
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FORMA: Os documentos de habilitação exigidos neste edital poderão ser entregues em
origjnal ou por qualquer processo de cópia, desde que perfeitâmente legíveis e
autenticados.

4.5. Quando os documentos forem entregues em fotocópia, sem autenticação passada por
cartório competente, a associação ou cooperativa deverá apresentar também seus originais
para serem conferidos e âutenticados pela Comissão permanente de Licitaçãô.

4.6. A comissão Permanente de Licitação não se responsabirizará pelo extravio da
documentação quando não entregues pessoalmente ou via correio registrado, em sua sede
e pela não entrega na primeira data estabelecida para fins de habilitaçâo;

5. DOS DOCUMENTOS pARÁA HABILTTAçÂO
5'1' As Associações ou cooperativas interessadas deverão encaminhar a comissão
Permanente de Licitação os documentos a seguir:

5.1.1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social;

5'1.2. Prova de inscrição no cadastro Nacional da pessoa Jurídica (cNpll mediante a
apresentação do comprovante de inscrição e de situação cadastrar emitida pela secretaria
da Receita Federal do Brasil;

5.1.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federar (conjunta de Quitação de Tributos
Federais, da Dívida Pública da união e Reguraridade social previdenciária - INSS, expedida
pela secretaria da Receita Federall, Estoduol (Negativa de Tributos Estaduais emiüda pela
respectiva Secretaria de Estado da Fazenda) e r,tunicipol (Negativa de todos os Tributos
Municipais, expedida pela respectiva Secretaria Municipal da Fazenda) da sede da Iicitante,
dentro de seus prazos de validade, de acordo com o Artigo 29, inciso Íll da Lei ns
8.666/7993;

5.1.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de Certidão Negativa ou positiva com Efeito de Negativa, nos termos do
artigo 642-A da consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pero Decreto-Lei s.452, de 1o
de maio de 1943.

5.1,5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
mediânte apresentâção do certificado de Regularidade do FGTS - cRF, fornecido pera caixa
Econômica Federal - CEF;

"Nõo fuieu que ordeneia vocé? Seja Íorte e corojoso! Nâo se apavore nem desonim7- pois o Senhor, o seu Deus,
es'tard com você pot onde você ondor,,.lg!l!é-82
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4.7. Para fins do procedimento de HABILITAÇÂ0, as Associações e/ou cooperativas deverão
entregar o envelope contendo os documentos de habilitação descritos no item s até o dia
20lo9 /2022.
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5.1.6. Licença Ambiental válida pâra as atividades de armazenamento de resíduos e

operação de usina/central de triagem de resíduos sólidos urbanos, emitida em nome da
organizaçào e parâ o endereço atual de suas instalações físicas, emitida pelo órgão
ambiental estadual;

5.1.7. Alvará da Vigilância Sanitária;

5.1.8. Licença de localização e Funcionamento do Município;

5.1.9. Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros Militar - CLCB;

5.1.10. Declaração Unificada (Anexo II);

5.1.11. Declaração da(s) respectiva(s) associação[oesJ e/ou cooperativa(s] de que possui
infraestrutura e plena capacidade operacional e administrativa para executar os serviços de
PROCESSAMENTO e COMERCIALIZAÇÂO de resíduos sólidos urbanos potencialmente
reutilizáveis e/ou recicláveis secos, de características domiciliares ou equiparados,
proveniente dos serviços de coleta seletiva pública no Município de União da Vitória (Anexo
III;

5.1.12. Declaração assinada pelo responsável legal da Associação ou Cooperativa de

catadores de materiais recicláveis contendo a relação nominal e numérica dos
equipamentos, máquinas, recipientes e insumos disponíveis que serão utilizados na
execução dos referidos serviços, em conformidade às especificações e ao numerário
mínimos estabelecidos no Termo de Referência e nos Projetos Básicos de cada Lote, partes
integrantes deste Edital (Anexo IV); conforme listagem abaixo:

No caso do Lote 1:
Uma (01) esteira de triagem de no mínimo seis (6,00J metros de comprimento
útil da correia trânsportadora em perfeito estado de funcionamento (OBS.: O

comprimento nÍEi4e de seis (6,00J metros se refere à correia trânsportadora,
medida na horizontal, descontados quaisquer carenagens ou aparatos
similaresJ;

Uma [01) prensa enfardadeira com capacidade nominal de 120 - 200 kg de peso
do fardo e força de 12 Toneladas;

Recipientes para armazenamento temporário de resíduos selecionados e de
rejeitos, em número suficiente e adequado à capacidade de triagem e expedição,
em conformidade aos Planos de Controle Ambiental aprovados no órgão
ambiental estâdual, como por exemplo: contentores, big bags, tambores
metálicos, bombonas plásticas, entre outros;

No coso do Lote 2:
. Uma (01J esteirâ de triagem de no mínimo seis (6,00J metros de comprimento

útil da correia transportadora em perfeito estado de funcionamento (OBS.: O
"Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Ndo se opovore nem ilesanime, pois o Senhor, o seu Deus,

estoró com você por onde você andar". hst1í!_7;9"
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comprimento ![hi4e de seis (6,00) metros se refere à correia transportadora,
medida na horizontâl, descontados quaisquer carenagens ou aparatos
similaresJ;

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

do fardo e força de 12 Toneladas;

Recipientes para ârmazenamento temporário de resíduos selecÍonados e de

reieitos, em número suficiente e adequado à capacidade de trÍagem e expedição,
em conformidade aos Planos de Controle Ambiental aprovados no órgão
ambientâl estadual, como por exemplo: contentores, big bags, tambores
metálicos, bombonas plásticas, entre outros;

5.1.13. Laudo Técnico subscrito por profissional legalmente habilitado em segurança do
trabalho (Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho), com relatório fotográfico em anexo,
atestando que os equipamentos, máquinas, recipientes e insumos disponíveis que serão
utilizâdos na execução dos referidos serviços (listados na Declaração do item 5.1.12)
estejam em conformidade às definições dadas pelas Normas Regulamentadoras (NRs) e ao
Capítulô V [Da Segurança e da Medicina do TrabalhoJ do Título II da Consolidação das Leis
do Trabalho [CLT), com redação dada pela Lei na 6.5L4 /1.977, bem como atestando se os
equipamentos atendem às dimensões e especificações mínimas do item 5.1.12 supra. O

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

5.1.73.1, Obsertação: As marcas, os modelos, e outros características dos veículos
propostos pdra a reolização dos serviços ficam q critério da Controtada, desde que
observadas exigêncios e condições expressos no Termo de Referêncio e Projetos
Básicos.

5.7,73.2. ObseÍarução: Os equipomentos, máquinas, recipientes e insumos devem
atender à todqs as normas técnicas e regulomentores vigentes, como por exemplo as
normas técnicas da Associaçõo Brasileira de Normos Técnicas e as Normos
Regulamentadoras - NR relotivas à seguronça e medieina do trobalho, cuja
responsabilídade de atendimento é unícamente do Associoção e/ou Cooperativo e não
será objeto de verificoções em vistorias pelo Município.

5,1.14. Declaração formal, passada pelo representante legal da entidade, indicando o[sJ
profissional(is) legalmente habilitâdo(sJ para atuar como Responsável Técnico para
responder tecnicamente pelos serviços contratados, conforme modelo contido no fAnexo
v);

5.2. A ausência de qualquer um dos documentos do item 5 acarretará na desâbilitação da
Associação ou Cooperâtiva.

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

"Ndo Íuieu que ordeneí a você? Sejo Íorte e corojoso!Nio se apovore nem.lesanime, pois o Senhor, oseu Deus,
estaró com você por onde você ondor". lpsui-l;9"
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5.1.15. Declaração formal, passada pelo(a) Responsável Técnico(aJ da entidade autorizando
sua inclusão na equipe, conforme modelo de declaração contido no (Anexo Vl).
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estabelecidos no Termo de Referência e nos Proretos Básicos de cada Lote para

equipamentos, máquinas, recipientes e insumos, nos documentos entregues pelas
proponentes, listados no item 5, e ainda, desconformidade em relação à legislação de

segurança e medicina do trabalho no Laudo Técnico do item 5.1.13, acarretará na

desabilitação da Associação ou Cooperativa.

6. DA HABILITAçÂO
6.1. Os documentos de habilitação serão analisados pela Comissão Permanente de Licitação,
a qual poderá solicitar o auxÍlio das competentes Secretarias Municipais e do Departamento

Jurídico do Município;

6.2. Após o exame dos documentos, a Comissão Permanente de Licitação decidirá sobre a

habilitação das associações e/ou cooperativas participantes;

6.3.1. A relação das associações e/ou cooperativas habilitadas será divulgada na

lmprensa Oficial do Município e no site oficial da Prefeitura, Iink: LICITAÇÀO;

6.4. Após o término do prazo parâ interposição de recurso, será conferido o prazo de 5
(cinco) dias úteis para o oferecimento das contrarrazões dos interessados, somente para a

hipótese de ter haúdo recursos;

6.5. Encerrado o prazo recursal, a Comissão Permanente de Licitação decidirá
moüvâdamente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, com a divulgação na lmprensa Oficial do
Município e no site oficial da Prefeitura, /ink; LICITAÇÂ0, o resultado final da Habilitação;

6.6. Caso sejam habilitadas duas associâções e/ou cooperativas, a Comissão dará
oportunidade para que promovam acordo entre si relativamente à escolha entre os Lotes, a

ser devidamente formalizado em sessão públicâ.

6.7. Caso ocorra acordo relativamente à escolha entre os dois Lotes, as associaçôes ou

cooperâüvas fi rmarão os respectivos Contratos Administrativos.

6.8. Caso não haja consenso entre as associações ou cooperativas habilitadas, será realizado
sorteio em sessão pública, o qual definirá a ordem de classificação das associações e/ou
cooperativas para a escolha entre os dois Lotes. OBSERVAÇÃO: Ressalta-se que câda um dos
lotes abrange 50% do quantitativo de resíduos recicláveis/reutilizáveis coletados no
município, bem como também cada lote abarca 5070 dos resíduos oriundos do setor 01 de

"Não fr.i eu que ordenei a você? Sejo forte e corojoso! Não se apovore nem desanímq poís o Senhor, o seu Deus,
estará com você por onde você ondor".losuLL9"
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6.3. A partir da divulgação da relação tratâda no item acima, iniciar-se-á o prazo de 5 [cincoJ
dias úteis para interposição de recurso contra o resultado da Habilitação, devendo a

interessada protocolá-lo diretamente no Setor de Protocolo Geral desta Prefêitura
localizado no andar térreo da Rua Dr. Cruz Machado, n.a 205, Bãirro Centro - União da

vitória/PR.
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Coleta Seletiva [Centro e São Bernardo), de modo a não haver diferenças qualitativas entre
os lotes.

6.9. O sorteio acontecerá na Sala de Licitações em data e horário a ser definido e publicado
lmprensa Oficial do Município e no site oficial da Prefeitura, Iink LICITAÇÃO, sendo
facultado acesso aos representantes legais das cooperâtivas/associações inscritas e demais
interessados, para acompanhar o sorteio.

7. DAS ENTIDADES HABILITADAS
7.1. A(s) entidade(s) habilitada(s) deverá(ão) firmar Contrato Administrativo com o
Município de União da Vitória, conforme modelo constante do Anexo VIl.

7.1.1. A vigência do Contrato Administrativo de que tratâ este item será d,e 12 (doze)
meses,

7.7.2. O prazo estipulado no item 7.1.1 poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos
períodos, nos termos do arL 57e da Lei n.0 8.666/93 e a critério das partes.

8. DA EXECUçÃO DOS SnRVrçoS
8.1. Os serviços de Processamento e comercializacão de resíduos sólidos urbanos
notencialmente reutilÍzáveis e /ou recicláveis secos. domiciliares ou equiparados deverão
ser executados de acordo com o Termo de Referência e os Projetos Básicos (ÂNEXO I), os
quais são partes integrantes desse Edital de Chamamento independente de transcrição;

8.2. Os serviços, deverão ser implantados no prazo máximo de até 30 (trinta] dias contados
a partir da data de assinatura do(s) Contrato(sl Administrativo(s).

9. DA HOMOLOGÂÇÂO/ADJUDICAçÃO E DA FORMALIZAçÃO DO CONTRATO
9.1. A homologaçâo e adiudicação deste procedimento compete ao Prefeito Municipal de
União da Vitória.

9.2. Depois de homologado o resultado deste procedimento, a associação/cooperativa
habilitada(s) será(ão) convocada(s) para â assinatura do Contrato Administrativo,
conforme modelo constante do Anexo VII deste EditâI, dentro do prazo de 5 (cinco) dias
úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art.
81 da Lei n.e 8.666193.

9,3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela associação/cooperativa durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR.

9.4. No ato da assinatura do(s) Contrato Administrâtivo(s) a[sJ entidade(s) que tenha[m)
sido habilitada(s) deverá(ão) apresentar Cópia da Licença Ambiental emitida pelo órgão
ambiental estadual e exigida nos termos dâ legislação vigente para as atividades de
armazenamento temporário de resíduos e operação de unidade de triagem de resíduos

"Não Íuieu que ordenei o você? Sejq forte e corojoso! Não se opovore nem desonime poís o Senhor, oseu Deus,
estoró com vocé por onde você andar". JO§ltÉ-L;2"
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sólidos urbanos, em nome da(s) organização(ões) e para o endereço de funcionamento de

suas instalações.

9.5, No ato da assinatura do(s) Contrato Administrativo(s) a[s) entidade(s) deverá[ão)
apresentar cópias do "PCA" (Plano de Controle Ambiental), incluído "PGRS" (Plano de
Gerenciamento de Resíduos SólidosJ aprovados pelo órgão ambiental estadual no âmbito
do licenciamento ambiental para as aüvidades de armazenamento temporário de resíduos
e operação de unidade de triâgem de resíduos sólidos urbanos (resíduos classe II) no estado
do Paraná;

9,6. No ato da assinatura do(sJ Contrato Administrativo[s) a(sJ entidade(s) habilitadas
deverá(ão) apresentar Cópia do "PCMSO" (Plano de Controle Médico de Saúde Ocupacional)
e "PPttA" {Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) atualizados e devidamente
assinados por Médico e Engenheiro e/ou Técnico de Segurança do Trabalho,
respectivamente.

9.7. Quando a associação/cooperativa convocada não assinar o Contrâto Administrativo no
prazo e nas condições estabelecidos, a Prefeitura Municipal de União da Vitória poderá
revogar esta seleção, independentemente da cominação prevista nô art. 81 da Lei n.q

8.666/e3.

9.8. A vigência do(s) Contrato(s) Administrativo(s) será de 12 {doze) meses, contados da
data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos, nos termos do art.
57, inciso "11".

9.9. A celebração de Contrato Adminiskativo não acarretará qualquer vínculo empregatício
entre a Prefeitura Municipal de União dâ Vitória/PR e a cooperativa ou associação, ou com
seus cooperados ou associados.

10. DA TMPUGNAçÂO AO EDTTAL, DOS ESCL\RECIMENTOS E DOS AVTSOS

10.1. Até 2 (dois) dias úteis da data fixada no preâmbulo deste Edital, qualquer cidadão
poderá impugnar este Edital, mediante petição, por escrito, a ser protocolâdo no Setor de
Protocolo Geral desta Prefeitura, situado na Rua Dr. Cruz Machado, n.s 205, andar térreo,
Bairro Centro - União da Vitória-PR.

10.2. A Comissão Permanente de Licitação, auxiliada sempre que necessário, das
competentes Secretârias Municipais e do Departamento Jurídico do Município deverá julgar
e responder à impugnação no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.

10.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização
da sessão de abertura.
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10.4. Até 3 (trêsJ dias úteis antes da data fixada no preâmbulo deste Edital, qualquer
interessado poderá solicitar à Administração elementos, informações e esclarecimentos
"Não Íui eu que ordenei a vocé? Seja Íorte e cordjoso! Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus,

estdrd com você por onde você ondor". lg§!!é:l!2"
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relativos a este procedimento de seleção e às condições para atendimento das obrigações
necessárias ao cumprimento de seu objeto.

10.5. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados à Comissão Permanente de
Licitação através do Setor de Protocolo Geral ou para o endereço eletrônico
licita c ao @ u n i a od av i to ri o. p r. g ov.b r.

10.6. As respostas às impugnações e aos pedidos de esclarecimentos, bem como os avisos
relativos a este procedimento, serão disponibilizadas âos interessados por meÍo do Portâl
da Prefeitura Municipal de União da YiLória f PR, www.uniaotlovitoria.nr.gov,br.link: Portal
da Transparência.

11. DAS DISPOSIçÕES GERAIS

11.1 O Prefeito Municipal de União da Vitória poderá revogar este Edital por razões de

interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e

suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

11.3. As associações/cooperativas não terão direito à indenização em decorrência da

anulação do procedimento, ressalvado o direito da associâção/cooperativa de boa-fé de ser
ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato Administrativo.

11.4. É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior, em
qualquer fase deste procedimento, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou
completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou

informação que deveria constar originariamente do envelope "Documentação".

11.5. A Comissão Permanente de Licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem
a substância dos documentos e a sua validade jurídica, mediânte despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de

habilitação e classificação.

11.6. As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão comunicadas diretamente
ou mediante ofício às associações/cooperativas e serão diwlgadas no Portal da Prefeitura
Municipal de União da Vitória/PR, www.uniaodovitoria.pr.gov.br. link: LICITAÇÃO,
principalmente, quanto ao seguinte:

1 1.6.1. Habilitação das associações/cooperativas;

11.6.2. Resultado do julgamento da fase de habilitação

11.6.3. Realização de eventual sorteio, caso necessário;
"Não Íai eu que ordeneí a você? Sejo lorte e corajoso! Não se apavore nem desanímq pois o Senhor, o seu Deus,

estará com você por onde você andor", lglí,t!i_l:2"
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11.2. A anulação do Procedimento Administrativo induz à do Contrato Administrativo.
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11.6.4. Resultado do sorteio;

11.6.5. Recebimento de recurso porventura interposto;

11.6.6. Resultado de recurso porventura interposto;

11.7. Inviabilizada a comunicação na forma da condição anterior, as decisões da Comissão
Permanente de Licitação serão publicadas, pelo menos por 1 (uml dia, na Imprensa OÍicial

do Município (Diário dos Municípios do Paraná e Iornal O Comércio).

11.8. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital,
prevalecerão as últimas.

11.9. A Prefeitura Municipal de União da Vitória poderá prorrogar, a qualquer tempo, os

prazos para recebimento do envelope "Documentação" e/ou da divulgação do resultado
do julgamento desta seleção.

11.10. O não atendimento pela associação/cooperativa das disposições previstas na Lei ne

12.305 /2070, de 02 de agosto de 2010, (Política Nacional dos Resíduos Sólidos), no Decreto

ne 7 .404, de 23 de dezembro de 2010, que a regulamentâ, independentemente da existênciâ
de culpa, a obriga a reparar eventuais danos causados, sem prejuízo das sanções cíveis e

penais previstas em lei, em especial daquelas fixadas na Lei 9.605, de 12 de fevereiro de

1998, que dispões sobre sanções penais e administrativas derivadas de condutas e

atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.

11.11. Fica eleito o Foro da cidade de União da Vitória, para solucionar eventuais litígios,
afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seia.

União da V de agosto de 2022

BACHIR ABBAS

Prefeitô

"Nôo ití eu que ordenei a você? Sejo Íorte e corajoso! Nõo se opovore nem desanime, poÍs o Senhor, o seu Deus,
estani com você por onde você andar".l9s!!LL9"
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBIETO

1.1. Constitui objetô do presente Termo de Referência

CONTRATAçÃO DE ORGANIZAÇÂO(OES) COOPERÁTIVAS E/OU ASSOCIAÇOES DE

CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E REUTILIáVEIS, PARA A PRESTAçÀO DE

sERVrçO PÚBLTCO DE PROCESSAMENTO E COMERCTALTZAÇÂO OE nrSÍrUOS SóLTDOS

URBANOS POTENCIÁLMENTE 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 TEMPORT(RIO ATÉ A

COMERCIALIZAçÃO DOS MATERIAIS FRUTO DESTA ATTVIDADE, BEM COMO TAMBÉM O

MANEJO, O ACONDICIONAMENTO E O ENCAMINHAMENTO PARA A
DESTTNAÇÂO/DTSPOSTçÃO FrNAL DOS REJEITOS.

Para efeito deste documento define-se como:

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

1.1.2. Coletâ 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, !934149191§ç!ggg_g!gnqigi.[4ggE
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; iiiJ nos contentores ou em PEVs (Pontos

de Entrega Voluntárial para esta finalidade; entre outros. O serviço de coleta

seletiva pública será executado somente pela(s) entidade(s] ou empresa(s)
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: materiâis de plástico, metal, papel e vidro,
incluindo embalagens, classificados como resíduos sólidos classe II pela Norma
ABNT NBR 1OO04;

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 ort.20,
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os resíduos referidos na alínea "d" do inciso I do caput, se caracterÍzados como ndo
perigosos, podem, em razõo de sua notureza, composiçõo 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 seia, os resíduos gerados nessas atividades, gSgElg4glgE

os referidos nas alíneas "b", "e", "g", "h" e "j" do Art. 13, inciso I daLei 12.305 /2010,
e desde que limitado o volume a 3 ms mensais, na forma do disposto na Lei
Complementar Municipal Nq l0 /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 dispôe a Lei Complementar Municipal Ne l0/2012.

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 plásticos de cor laranja, conforme os ditames da Lei Ordinária ns 4 607 /2016
de 17/05/2016, a qual dispôe sobre a seleção de resíduos sólidos urbanos em
sacolas plásticas distribuídas por estabelecimentos comerciais, institui sobre â

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 enhdade(sJ a serem contratad as é de 80 (oitenta) toneladas ao mês.

7.2,7, A referida média tem como base as pesdgens ila coleta seletiva realizada nos
anos de 2019, 2020 e 2027, conforme segue:

2079 (período pré pandemio de Covid-79): média mensal coleta seletivo
pública: 94,72 ton/mês;
2020 (pandemia de Covid-19): média mensal coleta seletiva pública: 97,90
ton/mês;
2027 (pandemia de Covid-7g): média mensal coleta seletiva pública: 52,40
ton/mês.
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2. DA JUSTIFICATIVA

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 recicláveis. Consequentemente, o aumento do percentual de retorno ao
ciclo produüvo dos materiais recicláveis leva ao aumento da vida útil do Aterro Sanitário de União
da Vitória;

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 20, 3q, Inciso I, alínea c, e 7a da Lei L7.445/2007
(Diretrizes Nacionais para o Saneamento BásicoJ;

CONSIDERANDO que a Lei n.72.305/2070 prevê em seu ArL 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 arL 7p, inc. XII, art.80, inc. IV, art,9p e arL 36, § 20, da Lei
Federal ne 12.305 /2010;

CONSIDERANDO que a Lei n.72.305/2OLO prevê, em todo seu conteúdo, e principalmente no
âmbito da responsabilidade compartilhada, o incentivo a integração e a formalização de parceria
entre os setores público e privado, e destes com associâções 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;

CONSIDERANDO, ainda, que o Município de União da Vitória é Compromissário de Termo de
Compromisso de Aiustamento de Conduta (Autos de Procedimento Administrativo n.
0L52.77.004998-4) celebrado entre o Ministério Público Estadual e o Município, pelo qual se
obriga a promover a abertura e conclusâo de procedimento de dispensa de licitação para
contratação dos serviços de seleção, manuseio e comercialização de resíduos sólidos recicláveis
e/ ou reutilizáveis, â serem realizados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente
por pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como câtâdores de materiais
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CONSIDERANDO que a geração de resíduos pelas diversas atividades humanas constitui-se,
atualmente, um grande desafio a ser enfrentado pelas administrâções municipais;

CONSIDERANDO que a Lei n.8.666/1993 prevê no inciso XXVII do art. 24 a dispensâ 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
associações 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;
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recicláveis, com o uso de equipâmentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de

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

3. DA EXECUçÂO DOS SERVrÇOS

3.1. Os serviços de Processamento e comercializacão de resíduos sólidos urbanos notencialmente
reutilizáveis e/ou recicláveis secos. domiciliares ou eouiparados deverão ser executados de

acordo com o Proieto Básico deste Edital;

3.1.2. Os critérios para divisão dos serviços ob,eto deste Editâlem 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;

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 50%o dos

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

3,1.4. No caso de apenas 01 [uma) entidade formada por catâdores formalmente
constituída ser habilitada segundo os critérios deste Edital, será fâcultado à mesma assumir a

execução dos serviços de Processamento e comercializaçõo de resíduos sólidos urbanos
potencialmente reutilízáveís e/ou recicláveis secos d,os 02 (dois) Lotes, desde que comprovado o
atendimento aos critérios de habilitacão e de caoacidade técnica e operacional de processamento
dos resíduos. estabelecidos neste Edital:

3.1.5. No caso de apenas 01 (uma) enüdade ür a ser habilitada neste Edital, e nos termos
do item 3.1.4. supra, a entidade habilitada pretenda assumir ã execução dos serviços de

Processamento e comercialização de resíduos sólidos urbonos potenciolmente reutilizáveis e/ou
recicláveis secos d,os 02 [dois] Lotes, a verificaçâo acerca de capacidade técnica e operacional de
processamento dos resíduos da entidade habilitada para os serviços de Processamento será
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, deüdamente
certificados pela Administração Municipal, comprovando capacidade de processamento de 100%
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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.

3.1,1, Visando oportunizar â participação e a execução dos serviços objeto deste Edital
pelas 02 (duas) entidades formadas por catadores de materiais recicláveis formalmente
constituídas existêntes no Município de União da Vitória, os servicos obieto deste Edital são

divididos em dois (021 Lotes:
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do quantitativo mensal previsto a ser coletado no município' ou seia' 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-sequesomentepoderá(ão]realizarserviçosdecoletaseletivanública.
pessoas jurídicas deüdamente contratada(sJ pelo Município parâ esta finalidade, sendo objeto de

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

contratação dos serviços de coleta seletiva pública'

3.1.7. A Tabela 1 demonstra a diüsão 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 recêbimento de resíduos para triagem (Lote 1 e Lote 2)' de acordo com os

setores da coleta seleüva

r!rÁo9É
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.1

L

Centro Lote 2Lote 2Lote 2NotuÍno
São Bernardo

SetoÍ 01

Ponte Nova
Noturno

Navegantes
setor 02

Limeira

Bela vista oiurno

Barreiros

Setor 03

são Basílio Magno

N. S. do Rocio

Rio d'Areial
Diurno

São 6abriel'z

Setor 04

Cristo Rei3

Dona Mercedes

São loaquim

São Luiz

Linha Passo do

lguaçu

oiuÍno

.Jardim Roseira

SetoÍ 05

Bento M. da

Rocha

Ouro Veíde

Lote 2Lote 2Lote 2

N. 5. das Graças

SetoÍ 06

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

Setor 07

5ão Bra2 Lote 2Lote 2Lote 2Diurno
São Sebastião

Setor 08
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SEÍOR BAIRROS TURNO 2! FEIRA 3' FEIRA 4! FEIRA 5! FEIRA 5' FEIRA SÁBADO

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

Diurno
Bom Jesus

Cidade Jardim
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1 O Loteamento Monte Castelo está inserindo dêntro do baino Rio d'Areia
? Os Loteamentos Angélica e FuÍlan, além do próprio São Gabriel estáo compreendidos na área teíÍitorial do bairÍo São Gabriel'

r No baino Cnsto Rei esté compreendido em sua áÍea tenitorial o Loteamento MtEzolon.

LEGENDA:

LOTE 1

LOTE 2

3.2, A(sl Contratada(s) deverá(ão) manter escritório no Município de União da Vitória/PR com

capacià;de Écnica, jurídica e administrâtiva, para manter todos os entendimentos que se fizerem

necessáriosentreelaeaContratante,comatendimentodesegundaasexta.feira,emhorário
comercial, inclusive por meio telefônico.

3.3, A[s) Contratadâ(s) será(ão) responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à

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

danos e preluízos 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(s) Contratada(s) será(ãol a(s) única(s)

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(s) contratada(s) deverá[ão) dispor' no mínimo' dos

equipâmentos/maquinários e pessoal abaixo relacionados, numerário oue deve ser

atendido /cumprido Dor Lote:

. Uma (01) esteira de triagem de lggitriloo seis (6,00) metros de comprimento útil dâ

correia transportadora em perfeito estado de funcionamento [OBS': O comprimento

mínimo de seis (6,00) metros se refere à correia transportadora' medida na horizontal'

descontados quaisquer carenagens ou aparatos similares);

.Uma(01)prensaenfardadeiracomcapacidadenominaldel20.200kgdepesodo
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 ambientâl

estâdual, como por exemplo: contentores, big bags, tambores metálicos' bombonas

plásticas, entre outros;

. um (01) profissional responsável pela supervisão operacional contínua da execução

dos serviços;
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Outras

Localidades

Diurno
Distrito RuÍalSão

Domingos e PEV

colônia Papuã

Setor 09

Lote 2Diurno
Distrito Rural Rio

Vêímelho
Setor 10

II

SETOR BAIRROS TURNO 2' FEIRA 3! FEIRA 4! TEIRA 5' FEIRA 6! FEIRA SÁBADO

Lote 1
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Um (01J profissional Responsável Técnico legalmente habilitado, com atribuições
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);
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 Lote), ou ainda conforme capacidade de público prevista
no Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros Militar, caso esta seia 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 condiçôes expressas neste Termo de Referência, nos Projetos Básicos e Anexos deste
Edital.

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

critérios da Lei ns 12.305/10 (lnstitui a Política Nacional de Resíduos Sólidos), Lei ne 11.445/07
(Estabelece Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico], ANBT NBR 10.004 (Estabelece a

Classificaçâo dos Resíduos Sólidos), ABNT NBR 11.174 (Armazenâmento de Resíduos Classe Il-A
e Classe Il-B), ABNT NBR 13.221 (Trânsporte de Resíduos - Procedimento), ABNT NBR 13.463
(Coleta de Resíduos Sólidos - ClassificaçãoJ, ABNT NBR 12.980 (Coleta, varrição e

acondicionamento de Resíduos Sólidos UrbanosJ e especificações dos Proietos Básicos, partes
integrantes deste Edital.

3,8. A(s) Contratada(sJ deverá(ão) apresentar, mensalmente, relatório contendo a quanüdade em
massa (em quilogramas] dos resíduos provenientes de coleta seletiva realizada em grandes

Sg14dOIes 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 Fiscalizâção da Contrâtante;

3.9. Fica estabelecido índice mínimo de separação (valorização) de 650/o de eficiência de
separação de materiais a serem comercializados, em relação ao quantitativo total que
mensalmente adentrar ao barracão da(s) contratada(s) para o serviço de processamento de
resíduos;
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3.7. A(s) Contratada(s) deverá[ão] apresentar, mensalmente, relatório contendo a quantidade em
massa (em quilogramas) dos resíduos orovenientes do serviço de coleta seletiva pública
descarregados nas suas dependências, de acordo com os comprovantes de pesagem emitidos pela
Contratante e/ou Contratada (dos serviços de coleta). 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;
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3.9.1, Consequentemente, o índice máximo estâbelecido para fraçâo 'reieitos' é de
35% em relação ao quantitativo total que mensalmente adentra ao barracão da[s]
Contratadâ(s) para o sêrviço de processamento de resíduos potencialmente
recicláveis/reutilizáveis ;

3.10. A(s) Contratada(sJ deverá(ãol apresentar semestralmente cópia da Licença Ambiental
referente aos serviços objeto deste Edital ou no caso de ocorrer a renovação da licença junto ao
órgão ambiental estâdual;

3.11. A(s) Contratada[s) deverá[ão) apresentar prestação de contas bimestralmente à Prefeitura
de União da Vitóriã, com planilhas indicando os valores das remunerações recebidas do Poder

Público e de terceiros (inclusive do setor privado), os valores das despesas e das remunerações e
divisão de sobras repassadas aos cooperados/associados, devidamente instruída com notâs

fiscais, recibos de honorários, etc., sob pena de rescisão do contrato administrativo;

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

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

fim de verificação junto aos cooperados/associados sobre a veracidade do repasse e da divisão de

sobras, bem como sobre a regularidade do vínculo associativo dos cooperados/ associados;

3,13, A(s) Contratada(s) deverá(ão) apresentar semestralmente à Prefeitura de União da Vitória
fotocópias das atas das Assembleias fExtraordinárias e/ou Ordinárias) que versem sobre a

destinação das sobras;

3.14. A(s) Contratada(s) deverá(ãol efetuar a comercialização de resíduos recicláveis e

reutilizáveis processados somente para pessoas jurídicas devidamente licenciadas e autorizadas

a funcionar perante os órgãos cômpetentes, possuidoras da devida documentação exigida nos

termos da legislação vigente [como por exemplo: licença ambiental do órgão ambiental estadual,

Alvará de Funcionamento municipal, Alvará de Vigilância Sanitaria, etc.J;

3.15. A(s) Contratada(sl deverá(ãol âpresentar mensâlmente à fiscalizaçâo da Prefeitura de

União da Vitória, juntamente com os relatórios mensais, cópias das licenças ambientais e/ou
autorizações de funcionamento das pessoas juídicas para as quais a(sJ contratada(s) efetuam a

comercialização de resíduos recicláveis e reutilizáveis valorizados, sob pena das sanções

administrativas previstâs no item 10.1 deste Termo de Referência.

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

2027). O valor máximo estabelecido para cada Lote, leva em conta que o somatório das

remunerações dos dois LOTES deve ser limitado ao teto máximo correspondente ao menor preço
Página E de 4,Í
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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 (RTJ será constituída de remuneração
direta e indireta. A remuneração direta se subdivide em parcelas "fÍxas" 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
necessariãmente descontado o ouantitativo de resíduos oroveniente de coleta de resíduos
de grandes geradores. para contabilização de quantitativo a ser remunerado (bonificado).
Será também descontâdo 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
coletâ 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 oroveniente de coleta de grandes geradores do quantitativo a ser
bonificado mensalmente pelo Município encontra fulcro no artigo 19, caput, inciso
VIII, e § 5", e o ârtigo 27 , § 2o, todos da Lei Federal n. 12.305 /2010, e ainda, na
Cláusula Terceira, § 1a do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta
(Autos de Procedimento Administrativo n. 0152.77 .004998-4);

4.3,1,3. As formas de verificação [mecanismoJ para aferição, por parte da
fiscalização da Contratânte, de quântitativos de resíduos sólidos nrovenientes de
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de mercado apurado para o obieto fCláusula Primeira, § 1e do TAC). O teto máximo para o obieto
do Edital foi obtido mediante orçamentos de preço de mercado, levando em consideração a

estimativa (médial de quantitativo de resíduos a serem processados no município (totall e

observando as especificações deste Termo de Referência e as diretrizes constantes do 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 de União da
Vitória. AIém disso, foi elaborada planilha de composição de custos para quantificação e

precificação dos itens considerados indispensáveis à adequada prestâção dos serviços, visando,
ainda, a realização de aferições e fiscalização por parte da Contratante nâ prestação dos serviços
pela(sJ Contratada(s).
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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 informaçôes falsas, com fulcro no arí 299 do Código Penal.
Concomitantemente, a fiscalização da Côntratante 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(s) 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 (Ponto) para os profissionais, inclusive sendo também verificado in 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 objeto
deste Edital é de 4 (quatrol 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 atividades objeto
deste Edital (associados, cooperados, funcionários] será paga mediante efetiva

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

4.3.4, A remuneração direta Íixa destinada a custear ou subsidiar o custeio de
locação de barracão para desenvolümento das atividades obieto 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 desenvolvimento das âtiüdades, cessando no caso do Município realizar
cessão de uso de barracão(õesJ para âs entidades. O valor é fundamentado em pesquisâ
de preço de mercado, e configura valor médio de aluguel de barracões com áreâ total entre
600 m2 e 750 m2;

4.3.S. A remuneração direta Íixa 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 desenvolvimento das atividades, cessando no caso do Município realizar
cessão de uso de barracão(ões) para as entidades;

4.3,6. Uma parcela de remuneração indireu variável se dá na forma de doação
pelo Município dos resíduos sólidos provenientes da coletâ seletiva pública para a

segregação e valorizâção 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 parcelâ de remuneração indireta variável se dá na forma de subsídio
pelo Município, em relação aos custos envolvidos com a coleta, o trânsporte e a destinação
final de rejeitos no Aterro Sanitário Municipal, até um limite máximo de 35% de rejeitos
em peso, por entidade (Lote], em relação ao quantitativo total de resÍduos potenciâlmente
recicláveis/reutilizáveis brutos (antes da seleção/triagem) provenientes de coleta pública
que adentram ao barracão para o serviço de processamento;

4,3.7.1. No caso de o quanütativo de rejeitos ultrapassar a porcentagem
de 350/o em peso, por entidade, em relação ao quantitativo total de resíduos
potencialmente recicláveis/reutilizáveis provenientes de eqlgE__gibLieA 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 35%, 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 ulffanassado o índice de eficiência mínima
estinulado. 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 porcentâgem máxima admitida de releitos 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
associações de catadores.

4.3.8. Conforme estabelecido no Termo de Compromisso de Ajustamento de

Conduta (Autos de Procedimento Administrativo n.0152.77.004998-4) celebrado entre o

Ministério Público Estadual e o Município de União da Vitória, a soma da remuneração de

todos os contratos côm mesmo obieto, incluindo remunerações indiretas, deve ser
limitada ao tetô máximo correspondente ao menor preço de mercado apurado.

4,3.8.1. Considerando que na cotação realizada junto às empresas
especializadãs, todas as Propostas Comerciais apresentadas se trâtam da
prestação dos serviços, ou seja, consideram que o resíduo valorizado. fruto da

tÍl
valorizado será da Contratante (o oróorio Munícipio).

4,3,8.2,1á no caso das entidades de ex-catadores, toda a renda obtida com
a comercialização dos resíduos segregados valorizados ficará com as entidades
contratadãs, 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 pública, no ano de 2021 foi de R$ 34.398,68. Assim,
tem-se o seguinte valor como teto do objeto (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 = R$ 41.070,81

Desta forma, considerando que no município de União da Vitóriâ há duâs

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

Nq de lotes: 2

Teto por Lote = RS 47.O7O,81lz

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

custôs (Planilha 01), visando estabelecer o máximo valor âdmitido, observando este Termo de

Referência, o Projeto Básico, as exigências deste Edital, bem como teto máximo correspondente
ao menor preço de mercado apurado (Cláusula Primeira, § 1e do TACJ para o objeto, conforme
orçamentos em anexo ao presente processo.

a,3,8. O(s) contrato[s) terá(ão] um prazo de vigência de 12 [doze) meses. contados a

partir da data da assinatura do(s) instrumento(sJ, podendo ser prorrogado nos casos e formas
previstos na legislação pertinente.

s. DA F0RMALTZAÇÃO DO(S) C0NTRATO(S)

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

deverá(ão) 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(ões) e para o endereço de funcionamento de suas instalações.

5.2. No ato da assinatura do Termo de Contrato a[s) entidâde[s] deverá(ão) 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 âto da assinatura do contrato a(s) entidade(s) habilitadas deverá(ão) apresentar Cópia do

"PCMSO" (PIano de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e "PPRA" (Programa de Prevenção de

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

de Segurança do Trabalho, respectivamente.

Valor Máximo Mensal (Remuneração Direta)Especificações

R$ 20.533,15
Processamento e comercialização de

resíduos sólidos urbanos potencialmente

reutilizáveis e/ou recicláveis secos

Valor M:íximo Mensal (Remuneração Direta)Especificaçôes

R$ 20.5 33,1s
Processamento e comercializaçâo de

resíduos sólidos urbanos potencialmente

reutilizáveis e/ou recicláveis secos
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5.4. Os serviços, deverão ser implantados no prazo máximo de até 30 (trintal dias contados a

partir da datâ de assinatura do(sJ Contrato(s).

6. DAS OBRIGAÇOES

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

vitória:

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 constatãdas eventuais irregularidades ou

defeitos na execução do objeto contratado, fixando-lhe prazo para as devidas correções;

e. Monitorar, a execução do(s] contrato(s) e seus anexos, visando orientâr quanto ao[s)

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

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

f. Efetuar o pagâmento nas condições, preços e prazos pactuados'

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

a. Fornecer uniformes, crachás, Equipamentos de Proteção Individual (EPl), materiais de

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

bem-estar dos cooperados/associados;

b. Realizar suas atiüdades 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 (dezoito) anos.

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

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 administrativa 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;

f. 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 social e 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 Vitóriâ;

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

oloÉu
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seus cooperados/associados e funcionários no desempenho dos serviços, em conexão ou

contingência;
i. Assumir todos os encârgos, tâxas, 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;

i. 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 ações descritas neste

documento;

l. Executar, com exclusividade, o objeto dô côntrato, sendo vedada a subcontratação 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 Côntratânte 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 loÊ!§abaeElc a relação

dos cooperados/associados e funcionárÍos admitidos, demitidos (inc. II, do arL 21, da Lei

np 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

privadoJ, os valores das despesas e das remunerações e divisão de sobras repassadas aos

cooperados/associados [rateio], deüdamente 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 fquarenta 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 seia

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

t. As pessoas jurídicas 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 devida documentação

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

pelo órgão ambiental estadual, Alvará de Funcionamento Municipal, Alvará de Vigilância

Sanitáriâ, etc.);

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

trabalhista e tributária, bem como pelos danos e preiuízos 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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v. A[s) Contratada(sJ deverá(ão) designar um preposto para fins de represen!á-la junto à
contratante, com amplos poderes para tudo que se relâcione com a execução dos serviços.

w. A(sl Contratada(s) deverá(ão) 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 contratadôs,

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

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

objeto deste Edital;

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

por profissional legalmente habilitado perante o Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Paraná, conforme descrito no Projeto Básico.

7. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÁO DO(S) CONTRÁTO(S)

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

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

processo de contratação, através dos seguintes servidôres:

LOTE I;

o GESTOR: Ântonio Oscar Nhoatto, Secretário Municipal de Meio Ambiente - Decreto nq

09 /202r;
r FISCAL: Andressa Bérgamo Arlanch, Bióloga - Matrícula n.e 991'504258',

. FISCAL SUBSTITUTO: tonathan Eck, Geólogo - Matrícula n.0 991504234"

LOTE II:
. GESTOR: Antonio Oscar Nhoatto, Secrerário Municipal de Meio Ambiente - Decreto nq

09 /2021;
o FISCAL: Andressa Bérgamo Arlanch, Bióloga - Matrícula n.q 991504258;

. FISCAL SUBSTITUTO: tonathan Ecks, Geólogo - Matrícula n.p 991504234"

7.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem

o Na verificaçâo 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;

. No registro de todas as ocorrências e deficiências em relâtório, cuia cópia será encaminhada

à(sl contratadâ(s), objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas, adotando as

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

art. 67 da Lei ne 8.666/93.

o Cumprir e fazer cumprir os princípios da honestidade, probidade, lealdade e boa-fé;
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. Cumprir e fazer cumprir as disposições contidas na Lei Federal na 12.305/2010 e seus Decretos
Regulamentares;

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

. Cumprir e fazer cumprir as demais Leis, Decretos, Resoluçôes, Normas Técnicas e outros em
viBênciâ, 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(s) no que

concerne à execuçâo do obieto contratado.

7.a. A(s) Contratada[sJ deverá(ão) permitir que servidores, auditores, engenheiros e demais
profissionais enviados pela Contratante, a qualquer tempo, inspecionem a execução dos serúços
e as instalações.

7,S, 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(sJ Contratada(sJ, tão logo seja expedida
por parte da fiscalização a respectiva notificação, livre de qualquer ônus financeiro para a

Contratante.

7.6. A(sl Contratada(sJ é(são) obrigada(s), se for o caso, a efetuar e entregar no prazo requisitâdo
pela fiscalização o resultado de testes, ensaios,laudos, etc. que se fizerem necessários nos serviços
ou nos equipamentos uülizados, As despesas decorrentes são de inteira responsabilidade da(s)
Contratada(sJ.

7,7, A Contratante e a(sJ Contratada(sl, de um a outro, podem solicitar reuniões de gerenciamento
dos serviços e do contrato. Quando isso vier a ocorrer, a fiscalização da Contratante elaborará âtâ

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(sJ Contratada[s) deve ser formalizada por escrito.

Quando se tratar de notificação, a mesma sômente tornar-se-á efetiva após o recebimento da
mesma por parte da(sl Contratâdâ(sJ.

7.9. A fiscalização exercerá rigoroso controle com relaçâo às quantidades e à qualidade dos
serviços realÍzados.
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7.10. A(sJ Contratada(sJ deverá[ãoJ observar rigorosamente as condicionantes das suas Licenças

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

8. DA SUBCONTRATAçÃO

8.1, Não será admitida a subcontrataÇão do objeto contratado.

9. DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS

9.1. Aquelas previstas no Edital, consubstanciadas com a legislação correlata.

10. CU\SSIFICAçÃO DAS PENALTDADES A SEREM IMPOSTAS PELÁ CONTRÁTANTE

10.1 Para fins de classificação de irregularidades ou inexecuções pontuais (ou seja,

descumprimento de obrigaçõesl praticadas pelas CONTRATADA(S), a fim de garantir melhor

dinâmica no cumprimento das obrigações contratuais por parte da[s) CONTRATADA(S), fica

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

inclusive multas e rescisão do instrumentô contratual, por parte da CONTRATANTE de acordo

com o grau da irregularidade.

L lrregularidades Leves:

a) Uniforme em más condições de conservação, aspecto e higiene [sujos, rasgados, sem

identificação da contratada e etc.J.

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;

cl Deixar de efetuar a deüda limpeza e organízação dos pátios e barracões;

d) Deixar de acondicionar o rejeito na forma pré-determinada no Plano de Controle Ambiental

aprovado pelo órgão ambiental estadual e preüsta nas condicionantes ambientâis da respectiva

Licença Ambiental ou ainda definido pela CONTRATANTE.

III. Irregularidades Graves:
aJ Permitir que o cooperado deixe de utilizar os EPIs fornecidos;

b) Deixar de fornecer uniforme aos cooperados;
c) Não exercer a moralidade e o profissionalismo;

d) lnterferir ou impedir o trabalho da fiscalização;

d) Agredir verbalmente â quem quer que seia (munícipes, fiscais da contratante e demais agentes

vinculados ao serviço);
el Executar carga e descarga em local diferente do pré-determinado;
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gl Deixar de sepârar todo e qualquer material potenciâlmente 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 sensibilÍzação ambiental;
il Efetuar a comercialização de resíduos recicláveis e reutilizáveis valorizados para pessoas

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

funcionamento pertinentes.

IV. Irre gularidades Graüssimas:
aJ Deixar de fornecer EPI aos cooperados;

bl Agredir fisicamente a quem quer que seja [munícipes, fiscais da contratante e demais agentes

vinculados ao serviço);
c) Fumar no interior dos barracões;

d) Permitir o uso de bebidas alcoólicas/drogas durante o expediente;
eJ Permitir que o cooperado se apresente ao trabalho alcoolizado ou sob efeito de drogas;

f) Utilizar-se de mão de obra infantil;
g] Obstruir a rota de fugâ e o ãcesso aôs extintores ou aos hidrantes;
h) Operar com motorista sem habilitação específica; e

iJ Transferir, parcial ou integralmente serviços, ou sublocar, o objeto deste contrato.
j) 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 serüço de processâmento; quantitativo
de resíduos selecionados e comercializados; acerca de procedência de resíduos de grandes

geradores, acerca de quantitativo de rejeitos 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 (cumulativamentel à(sJ CONTRÁTADA(SJ sobre o valor
global do mês de referência da execução dos serviços, de acordo com o grau das irregularidades
estabelecido, a saber:

al Penalidades para irregularidades Leves: 1,00% (um por cento);
b) Penalidades para irregularidades Medias: 2,007p (dois por cento);
cJ Penalidades para irrêgularidades Graves: 4,000/o [quatro por cento);
dJ Penalidades para irregularidades Gravíssimas: 5,00% [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 GravíssimasJ 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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PROIETO BÁSrCO

(LorE 1)

Os serviços que constituem o objeto deste Lote deverão

ser executâdos em estrita observância a este Proieto
Básico pela CONTRATADÁ, após a assinatura do
Contrato, atendidas as especiÍicações e demais

elementos constantes do Edital e do Termo de

Referência.

LOTE 1- PRESTAçÃO DE SERVIçO PÚBLICO DE PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAçÃO DE

RESÍDUOS SÓLID0S URBAN0S P0TENCIALMENTE REUTILIZÁVEIS E/oU RECICLÁVEIS
SECOS, DE CARACTERÍSTICAS DOMICILIARES E EQUIPARADOS, PROVENIENTES DOS

SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA PÚBLTCA NO MUNICIPIO DE UNIÂO DA VITÓRIA. OS

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO COMPREENDEM AS ATIVIDADES DE: RECEPÇÃO, SEIEçÀO
E MANUSEIO (TRIAGEM), PRENSAGEM, ENFARDAMENTO E ARMAZENAMENTO
TEMP0RTíRI0 ATÉ A coMERCIALtzAçÃo Dos MATERÍArs ERUTo DESTA ATTVTDADE, BEM

COMO TAMBÉM O MANEJO, O ACONDICIONAMENTO E O ENCAMINHAMENTO PARA A
DESTTNAçÃO/DTSPOSIçÂO FrNAL DOS REJETTOS.

NO LOTE 1, OS SERVIçOS DE PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO OE NESíOUOS

sóLIDos uRBANos PoTENCTALMENTE REUTILIáVEIS E/ou RECICLÁVEIS sEcos, oBlETo
DESTE EDTTAL, SERÃO EXECUTADOS COM OS RESÍDUOS PROVENTENTES DOS SERVrçOS DE

COLE-IA SELETIVA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE UNIÀO DA VTTÓRIA DOS SEGUINTES

SETORES DE COLETA:01, 02, 03,04,05 E 09 CONFORME DETALHADO NA TABELA 2.

1.1. Para efeito deste documento define-se como:

1.1.1. Processamento de resíduos: recepção, seleção e manuseio (triageml,
eventuâl pré-condicionamento, prensâgem, 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 equinarados. 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; iil em via pública; iii) nos contentores ou em PEVs [Pontos
de Entrega Voluntárial para esta finalidade; entre outros. O serviço de coleta
seletiva pública deverá ser executado somente pela(sJ entidade[s] ou empresa(s]
contratadâ[s) pelo Município, por meio de processo administrativo;
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1.1.3. Resíduos sólidos domicÍliares 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 NBR 1OO04;

1.1.4, Resíduos sólidos equiparados aos domiciliares: conforme preconizado pela

Lei 12.3 05/2010 em seu Art. 13, Parágrafo úni co: " Respeitodo o disposto no art. 20,

os resíduos referídos na alínea "d" do inciso I do coput, se caracterizados como não

perigosos, podem, em rozão de sua natureza, composição ouvolume, 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 seia, os resíduos gerados nessas atividades, excetuados

os referidos nas alíneas "b", "e", "g", "h" e "j" do ArL 13, inciso I daLei 12.305 /?010,
e desde oue limitado o volume a 3 m3 mensais. na forma do disposto na Lei

Complementar Municipal Ne 70 /20L2.

1.1.5. Define-se cômo 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 /2072.

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;

t.2. Planejamento e Execução dos Serviços

1.2.1. 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;

Considerando que a estimativa de quantidade média de resíduos sólidos urbanos
potencialmente reuülizáveis e/ou recicláveis secos, de características domiciliares
provenientes dos serviços de coletâ seletiva pública, efetivamente separados e
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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 corlaranja, conforme os ditames da Lei Ordinária nq 4 607 /2016
d,e 11/05/2076, 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;
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comercializâdos pelas duas [02J entidades de catadores contratadas pelo Município de

União da Vitória no último ano foi de aproximadamente 45 (quarenta e cinco) toneladas
por mês;

1.2.3. Considerando a necessidade de oportunizar a participação, das 02 (duasJ 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, obieto deste Edital são divididos em
dois (02J Lotes;

1.2.4. A divisão dos serviços de processamento de resíduos sólidos objeto deste Edital em dois
(02) Lotes possui como critérios a divisão em termos de quantitaüvo de resíduos gerados

no MunicÍpio (nos setores de coletaJ, 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;

L.2.5. No Lote 1, a Entidade Contratâda 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 2 abaixo:

Tabela 2: Cronograma de recebimento e origem dê resíduos para execução dos serviços de triagem
no Lote 1

SETOR BAIRROS TURNO 2E FEIRA 3ê FEIRÂ 4ê FEIRA 5ê FEIRA 6Ê FEIRA SABADO

Setor 01
Centro

Noturno

Setor 02
Ponte Nova

Noturno
Navegantes

Setor 03

Limeira

DiurnoBela Vista

Barreiros

Sêtor 04

5ão Basilio

lú agno

DiurnoN. S. do Rocio

Rio d'Areial

5AO Gabnel'

Sêtor 05

Cristo Rei3

Diurno

Dona lvlercedes

São Joaquim

São Luiz

Linha Passo do

lBUaçu

Jardim Roseira
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SAIRROS TURNO 3ê FEIRA 4i FEIRA 5ê FEIRA 6E FEIRA SABADO

Setor 09

Distrito Rural São

Domingos e PEV

Colônia Papuã

Diurno

1 O Lotêâmento Montê Cestêlo está inserindo dentro do bairro Rio d'Arêia.
2 Os Loteamentos Angélicá e Furlan, além do próprio Sáo Gabrielestáo compreêndidos na área territorial do baiÍro
Sáo Gabriel.
3 No bairro Cristo Rei êstá compreendidô em sua área territoriâlo Loteamênto Muzzolon.

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

(oitentâJ tonêladâs âo mês, dessa forma a quantidade esperada a ser processada pela

organização a ser contratada no Lolc_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 2027, portanto pertodo representativo e que abarca período pré
pondemia de Covid-79.

L.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 (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 organização, no último ano, é de

22,5 ton./mês (ünte e duas toneladas e quinhentos quilogramas ao mês).

1.2.7.1. Considerando que a MunicÍpalidade 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 Lote 1, durante a vigência contratual, possa chegar à até 26 ton./mês

fünte e seis toneladas ao mês].

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

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

1.2.10. A contratada deverá possuir instalações fixas, formadas de escritório, dependências para
colaboradores (como por exemplo: refeitórios, vestiários, chuveiros, entre outros), local
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para guardâ de equipamentos e manter sede e escritório no município de União dâ Vitória.
As instalações deverão ser disponíveis para a realização de vistorias sempre que

requisitado pelas autoridades competentes.

7.2.17. A Contratada deverá manter escritório no Município de União da Vitória/PR com

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

fizerem necessários entre ela e â Contratante, com atendimento de segunda a sexta-feira,
em horário comercial, assim como um telefone parâ contato e fornecer o(sl número(sJ
para a Contratante.

1.2.12. 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;

L.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 oesouisa das características dos resíduos e estudos

relativos às atividades objeto do presente projeto.

1.2.13.1. Deverá â contratada realizar e apresentar relatório técnico, no mínimo a cada

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

de resíduos sólidosJ para obtenção dos dados de composição gravimétrica dos resíduos

amostrados, subscrito pelo profissional Responsável Técnico.

1.2.13.2. Deverâ â contratada elaborar e apresentar relatório técnico mensal, com os

quantitativos de materiais recebidos, comercializados e dos rejeitos gerados nas

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

1.2.14. A ConlÍatada 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 âmbiente, aos seus

colaboradores e/ou a terceiros, em decorrência da execução dos servÍços contratados,
respondendo por si e por seus sucessores. A Contratada será a única responsável pelos

serviços obietos deste Edital, estándo 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 na 12.305/10 0nstitui a Política
Nacional de Resíduos Sólidos), Lei ne 1,L.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 11.174 [Armâzenâmento de

Resíduos Classe II-A e Classe II-B), ABNT NBR 13.221 (Transporte de Resíduos -
ProcedimentoJ, ABNT NBR 13.463 (Coleta de Resíduos Sólidos - Classificação), ABNT NBR
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12.980 {Coleta, varrição e acondicionâmento de Resíduos Sólidos UrbanosJ,

especificações do Termo de Referência e deste Projeto 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 expressâmente proibido o recebimento de Resíduos Classe I INBR 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 (seus resíduos e

embalagens), óleos lubrificantes (seus resíduos e embalagens], 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 (RCCJ, resíduos
provenientes de atividades de mineração e Resíduos de Serviços de Saúde, conforme a

RESOLUÇÂO n'358/05 - CONAMA;

1.2.18. Caso sejam encontrados Resíduos Classe I em meio aos demais resíduos provenientes da

coleta seletiva pública, tais como pilhas, 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 Classe I (perigososJ, sendo todos os custos arcados pela Contratada;

1.2.19. Os resíduos sólidos recicláveis misturados com resíduos orgânicos (rejeitosl que não

podem ser reaproveitados deverão ser encaminhados para destinação final adequada. O

tempo de armazenamento de resíduos e rejeitos 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. É expressâmente proibido o armazenamento, mesmo que por pouco tempo, de resíduos
sólidos e materiais em local descoberto e sem impermeabilização;

1.2.22. Como meta, a Contratada deve buscar atingir o índice mínimo de separação fvalorizaçãoJ
de 65% de eficiência de separação de materiais fpara comercialização) em relação ao

quantitativo total proveniente de coleta seletiva pública que mensalmente adentrâ ao

barracão da Contratada para o serviço de processamento de resíduos;
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1.2.21. É expressamente proibido o descarte ou encaminhamento para Aterro Sanitário de

qualquer üpo de resíduo sólido reutilizável e/ou reciclável não contaminado, ainda que

de determinado tipo específico de material que possua baixo valor de comercialização;
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1.2.22.1. Consequentemente, o índice máximo para fraçâo'rejeitos'é de 350/o em relação
ao quantitativô total proveniente de coleta seletiva pública que mensalmente adentra aô

barracão da Contratada para o serviço de processamento de resíduos sólidos;

1.2,23. A Contratada deverá mânter a segurança da área desünada 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. Não poderá ser recebido material reciclável além da capacidade de triâgem e expedição;

1.2.25. Todos os associâdos ou cooperados e funcionários da Entidade (Associação ou

Cooperativa), relacionados direta ou indiretamente à atividade objeto deste Projeto
Básico, deverão obrigatoriamente utilizar todos os equipamentos de Proteção Índividual
- EPIs, requerÍdos conforme normas e leis de segurança do trabalho vigentes;

L.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;

1.2.27. 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;

1.2.28. A Contratada deverá apresentar, mensalmente, relatório contendo â quantidade, em
massa fem 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 objetô deste dôcumento ou
sempre que ocorrer a renovação da licença iunto ao órgão ambiental estadual.

1.3. Equipamentos e instalaçôes

1.3.1. Para a execuçâo dos serviços, a contratada deverá dispor, no mínimo, dos
equipamentos/maquinários abaixo relacionados:
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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 (6,00J metros se refere à correia transportadora, medida na horizontal,
descontados quaisquer carenagens ou aparatos similares);
Uma (01J prensa enfardadeira com capacidade nominal de L20 - 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 ambientâl
estadual, como por exemplo: contentores, big bags, tambores melálicos, bombonas
plásticas, entre outros.

7.3.2. 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
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, âtendendo 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, escritórÍo e instalações auxiliares devem possuir minimamente a

seguinte documentação, relativamente ao endereço atual de sua sede e/ou instalaçôes
físicas (barracâo de triagemJ:

o Licença Ambientalválida para as atividades de armazenamento de resíduos e operaçâo 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 Saniuária 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 1 deverá dispor, no mínimo, do pessoal

abaixo relacionado:

Um (01) profissional responsável pela supervisão operacional contínua da execução
dos serviços;

Um (01) 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 gestâo administrativa (Auxiliarde Escritório ou
Assistente Administrativo);
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Associados ou cooperados que realizarão os serviços de processamento de resíduos

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

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 aüüdades de: recepção, triagem (seleção e

manuseio), prensagem, enfardamento, armazenamento e comercialização dos
materiais fruto dêsta atividade, bem como o acondicionamento e encaminhamento
para a destinâção final dos reieitos, inclusive perante os órgãos ambientais, é única e

exclusiva da entidade Contratadâ, cabendo ao proÍissional legalmente habilitado indicado
pela empresa como Responsável Técnico(a), conforme a Declaração formal prevista nos

Documentos de Habilitação fAnexo "V" e Anexo "VI" - Modelo de Declaração de

Responsabilidade Técnica e Declaração de Autorização do Responsável Técnico(all.

1.5.2. Deverá(ãol ser anotada[sJ 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

L, 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 atiüdades de: recepção, triagem
(seleção e manuseio), prensagem, enfardamento, armazenamento e

comercialização dos materiais Íluto desta atiüdade, bem como a destinação final
dos reieitos,"

1.5.3. O profissional legalmente habilitado que atuará como Responsável Técnico exercerá a

Coordenação Técnica dos serviços diariamente e presencialmente nas instalações da

Contratâda, subscreverá todos os relatórios e responderá tecnicamente pelos serviços a

serem executados no âmbito do Lote 1;

1.5.4. As formações/habilÍtações que possuem atribuições profissionais para desempenhar o

cargo como profissional Responsável Técnico da Contratada, especificamente para
execução dos serviços objeto deste Lote 1, em conformidade ao estabelecido pelas
legislações do sistema CONFEA/CREA, são:

i) Da modalidade Ciül: Engenharia Ambiental; Engenharia Civil; Engenharia Sanitária;
Engenharia SanÍúria e Ambiental; ii) Da modalidade Agronomia: Engenharia Agrícola;
Engenharia Agronômica; Engenharia Florestal. iii) Da modalidade Química: Engenharia

Química; Engenharia Bioquímica.
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1.6. Autorizações, Alvarás, Certidões e Licenças

1.6.1. Para a execução dos serviços, a Contratâda do Lote 1 deverá possuir minimamente a

seguinte documentação, relativa ao endereço de sua sede e/ou instalações físicas, bem
como de seu pessoal:

Licença Ambiental válida para as atiüdades 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;

Alvará da Vigilância Saniúria Municipal;

Licença de Iocalização e funcionamento pelo Município;
Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros Militar - CLCB;

Certidões nega

Comprovante
colaboradores.

tivas de débitos municipais, estaduais e fe

de recolhimento do INSS de todos

derais

Município de União da Vitória - P

An Oscar Nhoatto
cipal de Meio Ambiente

dos/associados e

e 2022.

Se o Muni

Nau9É o

SFL o
tt3\

05 de

coo

Página 34 de {,t



trr
Esr^Do oo PARANÁ
pREFErruR^ lrur{rcrpal- oE uNr^o o^ vrÍóRr^
Rua Dr. Cruz lrtãchâdo, 2OS - 3" ê 4' Pàvimentos
Fone: 42-3521-12OO e-màil: licitâceo(!uniâodavitoriâ.pr.gov.br
cNpJ 75.967.760IOOO1-71
Sitê OÍicial: www,unieodãvitoria.pr.gov.br

9É u,\

FLS
53e

o
t

PROIETO BASTCO

(LOrE 2)

LoTE 2 - pREsrAçÂo DE sERVrço púaLtco oE pRocEssAMENT0 E coMERcrALrzAÇÃo DE
nEsÍouos sór,roos URBÂNos porENCtALMENrs nEurrLlávrls E/ou nrcrcrÁvErs
sEcos, DE canacrEnÍsucAs DoMICIL|ÂREs E EeutpARADos, IRovENIENTES Dos
snRvrços DE coLETA SELETTvA púslrcl No MuNlcrpto DE uNrÃo oa vrrónla. os
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO COMPREENDEM AS ATIVIDADES DE: RECEPÇÃO, SELEçÂO
E MANUSEIO (TRIAGEM), PRENSAGEM, ENFARDAMENTO E ARMAZENAMENTO
rEuporu(nlo lrÉ a couEnclauztçÃo Dos MATERTATS FRUTo DESTÂ ATTvtDADE, BEM
coMo rAMBÉM o MANEJo, o ACoNDIcToNAMENTo E o ENcAMTNHAMENTo nARA A
DEsrrNAçÃo/DtsposrçÃo FrNAL Dos REf ErTos.

No LorE 2, os sERvtços DE pRocEssAMENTo E coMERCÍALrzAÇÂo ne nesíouos
sórroos uRBANos poTENCTALMENTE REUTTLtávEts ETou nrctct ÁvEIS sEcos, oBJETo
DEsrE EDrrAL, sERÁo uxEcuraoos coM os nEsÍouos pRovENlENTEs Dos sERVtços DE
coLE-rA SELETTvA púeuca No MuNrcrpro DE uNrÂo ol vrrónn Dos sEGUINTEs
SETORES DE COLETA: 01, 06, 07, 08 E 10, CONFORME DETALHADO NA TABELA 3.

7.7. 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 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 Voluntárial para esta Íinalidade; entre outros. O serviço de coleta
seletiva pública deverá ser executado somente pela(s) entidade(sl ou empresa(sl
contratada(sl 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 vidro,
incluindo embalagens, classificados como resíduos sólidos classe II pela Norma
ABNT NBR 1OO04;

1.1.4. Resíduos sólidos equiparados aos domiciliares: conforme preconizado pela

Lei 12.305/2 010 em seu Art. 13, Pârágrafo único: "Resp eítado o disposto no art. 20,

os resíduos referidos no alínea "d" do incíso I do caput, se caractertzados como não
perigosos, podem, em razão de sua natureza, composição ou volume, ser equiparados
aos resíduos domicíliares 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 seia, 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 m3 mensais. na forma do disposto na Lei

Complementar Municipal Nq l0 /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 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 plásticos de cor Iaranja, conforme os ditames da Lei Ordinária ne 4607 /201,6
de 1L/05/2076, a qual dispõe sobre a seleção de resíduos sólidos urbanos em

sacolas plásticas distribuídas por estabelecimentos comerciais, insütui 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;

t,2, Plâneiamento e Execução dos Serviços

Considerando que a estimativa de quantidade média de resíduos sólidos urbanos
potencialmente reuülizáveis e/ou recicláveis secos, de caracterísücas dÕmiciliares
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 caracterísücas domiciliares
provenientes dos serviços de coleta seleüva 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 aproximadamen te 45 (quarenta e cinco) tonelados
por mês;

1.2.3. Considerando a necessidade de oportunizar a participâção, das 02 fduasJ 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, obietô deste Edital são divididos em
dois (02J Lotes;

1.2.4. A divisão dos serviços de processamento de resíduos sólidos objeto deste Edital em dois
(02) Lotes possui como critérios a divisão em termos de quantitaüvo 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 dâ 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 triagem
no Lote 2

SETOR BAIRROS TURNO 2ê FEIRA 3ê FEIRA 4! FEIRA 5ê FEIRÂ 6ê FEIRA SABADO

Setor 01
Centro

Noturno
São Bernârdo

Setor 06

Bento M. dâ

Rocha

DiuÍno
Bom Jesus

Cidade.lardim

Ouro Verde

N. S. das Graças

Setor 07
N. S. da Salete

Diurno
Sagrada FamÍlia

Setor 08

São Braz

Diurno
São Sebastião

Outras

Localidades

Setor 10
Distrito Rural Rio

Veímelho
Diurno
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1.2.6. Considerando que a quantidade média atualmente estimada de resíduos sólidos urbanos
potenciâlmente reutilizáveis e/ou recicláveis secos coletados no Município é de 80
(oitental toneladas ao mês, dessa forma a quantidade esperada a ser processada pela
organização a sêr contratada no Lote 2 é de 40 ton./mês (quarenta toneladas ao
mês).

7.2.5.7. A reÍerido média tem como base as pesagens da coleto seletivo realizada nos
anos de 2079,2020 e 2027, portanto período representotivo e que obarco períoilo pré
pandemio de Covid-79.

1.2.7. 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 (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 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 mâis 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 sanilário
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
Saniúrio 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
contrâtada no Lote 1. 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;

L.2.10. A contratada deverá possuir instalaçôes fixas, formadas de escritório, dependências para
colaboradores (como por exemplo: refeitórios, vestiários, chuveiros, entre outrosJ, local
para guarda de equipamentos e manter sede e escritório no município de União da Vitória.
As instalaçôes deverão ser disponíveis para a realização de vistorias sempre que
requisitado pelas autoridades competentes.

1..2.77. A Contratada deverá manter escritório no Município de União da Vitória/pR com
capacidade técnica, jurídica e admÍnistrativa, para manter todos os entendimentos que se
fizerem necessários entre ela e a Contratânte, com atendimento de segunda a sexta-feira,
em horário comercial, assim como um telefone para contato e fornecer o[s) número(s)
para a Contratante.
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1.2.12. A Contrâtada deverá apresentar à Prefeitura, um Relatório mensal da quantidade de

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

vendidosJ, assim como quantidade de rejeitos 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 Contratâda, 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 nesouisa das características dos resíduos e estudos

relativos às atividades objeto do presente projeto.

1.2.13.1. Deverá ã contratada realÍzar e apresentar relatório técnico, no mínimo a cada

trimestre, com a caracterÍzação física conforme a ABNT NBR 10,007 /2004 (amostragem

de resíduos sólidosJ para obtenção dos dados de composição gravimétrica 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 reieitos gerados nas

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

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

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

danos e preiuízos que a qualquer título causâr 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.

1.2.75. 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 Sólidosl, Lei ne 17.445/07 (Estabelece Diretrizes Nacionâis para o

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

(Estabelece a Classificação dos Resíduos SólidosJ, ABNT NBR 17.774 (Armazenamento de

Resíduos Classe II-A e Classe It-B), 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 UrbanosJ,

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

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

constântes das Licenças Ambientais emitidas pelo órgão ambiental estadual;

1.2.76. É expressamente proibido o recebimento de Resíduos Classe I (NBR 10004J, cômo 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

embalagens), óleos lubrificantes (seus resíduos e embalagens), Iâmpadas fluorescentes,
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pilhas e baterias, aparelhos televisores do tipo Tubo de Raios Catódicos (CRTJ, pneus,

entre ôutros;

1.2.17. É expressamente proibido o recebimento de Resíduos de Construção Ciül IRCC), 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 I em meio aos demais resíduos provenientes da

coleta seletiva pública, tâis como pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, embalagens de

agrotóxicos, embalagens de óleo lubrificante, RSS, entre ôutros, deverão ser devolvidos
aos fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, ou destinados por meio de

empresas especializâdas e devidamente licenciadas para proceder à destinação final de

resíduos sólidos Classe I (perigososl, sendo 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 rejeitôs 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 ão previsto no Plano de Controle Ambiental - PCA

aprovado pelo órgão ambiental estadual;

1.2.22. Como meta, a Contratada deve buscar atingir o índice mínimo de separação (valorização)

de 657o de eficiência de separação de materiais fpara comercializaçãoJ em relação ao

quantitativo total proveniente de coleta seletiva pública que mensalmente adentra ao

barracão da Contratada para o serviço de processamentô de resíduos;

1.2.24. Não poderá ser recebido material reciclável além da capacidade de triagem e expedição;
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1.2.20. É expressamente proibido o armazenamento, mesmo que por pouco tempo, de resíduos

sólidos e materiais em local descoberto e sem impermeabilização;

1,.2.2f. 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;

1.2.22.1. Consequentemente, o índice máximo para fração'reieitos'é de 35% em relação

ao quantitativo total proveniente de coleta seletiva pública que mensalmente adentra ao

barracão da Contratâda 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;
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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;

1,2,27. Os níveis de pressão sonora (ruídosJ decorrentes da atividade desenvolüda no Iocal da
central de triagem e seu entorno deverãô estar em conformidade com aqueles
preconizados pela Resolução CONAMA Ns 001/90;

1.2.28. A Contratada deverá apresentar, mensâlmente, relatório côntendo a quantidade, em

massa (em quilogramasJ 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 apresentâr trimestralmente cópia da Licença Ambiental, emitida pelo

órgão ambiental estadual, necessária à operação dos serviços objeto deste documento ou

sempre que ocorrer a renovâção da licença junto ao órgão ambiental estadual.

1.3.1. Para a execução dos serviços, a contratada deverá dispor, no mínimo, dos

equÍpamentos/maquinários abaixo relacionados:

Uma [01J esteira de triagem de no mínimo seis [6,00) metros de comprimento útil da

comeia transportadora em perfeito estado de funcionamento [OBS.: O comprimento
mínimo de seis (6,00) metros se refere à correia transportadora, medida na horizontal,
descontados quaisquer carenagens ou aparatos similares);
Uma (01) prensa enfardadeira com capacidade nominal de L20 - 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 adequâdo 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.

1.3.2. As marcas, os modelos, e outras característicâs dos equipamentos/maquinários propostos
para a realização dos serviços 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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1.2.25. Todos os associados ou cooperados e funcionários da Entidade (Associação ou
Cooperativa), relacionados direta ou indiretamente à atividade obieto deste Proieto
Básico, deverão obrigatoriamente utilizar todos os equipamentos de Proteção Individual
- EPIs, requeridos conforme normas e leis de segurança do trabalho vigentes;

1.3. Equipamentos e instalações
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1.3.4. Todos os equipamentos e maquinários necessários à realização dos serüços devem

atender integralmente às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, às

normas técnicas da ÁBNT 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;

o LicenÇa Ambiental válida para as atiüdades de armazenamento de resíduos e operação de

usina/central de triagem de resíduos sólidos urbanos, emitidâ em nome da organização e

para o endereço atual de suas instalações físicas, expedida pelo órgão ambiental estadual;

. Alvará da Vigilância Sanitária válido;

. 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 1 deverá dispor, no mínimo, do pessoal

abaixo relacionado:

Um (01) profissional responsável pelâ supervisão operacional contínua da execução

dos serviços;

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

Classe da categoria;

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

Assistente Administrativol;
Associados ou cooperados que realizârão os serviços de processamento de resíduos

sólidos urbanos potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis secos, em número
mínimo de dez (101 associados/cooperados e em número máximo de quinze (15)
associados/cooperados (por Lote), ou ainda conforme capacidade de público prevista

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

restritiva.
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1.3.3. A Contratada deverá prover todo e qualquer equipamento, material, insumo necessário ao

bom desempenho dôs serviços, atendendo aos melhores padrões de qualidade;

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 triagem):
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1.S. 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 atividades de: recepção, triagem (seleção e

manuseio), prensagem, enfardamento, armazenamento e comercialização dos
materiais fruto desta atividade, bem como o acondicionamento e encaminhamento
para a desünação 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(aJ, 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[aJ).

t.5.2. Deverá(ão) ser anotada(sl 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

residuos 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, annazenamento e

comercialização dos materiais fruto desta atiüdade, bem como a destinação Íinal
dos reieitos."

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/habilitaçôes que possuem atribuições profissionais para desempenhar o

cargo como profissional Responsável Técnico da Contratada, especificamente para

execução dos serviços objeto deste Lote 1, em conformidade ao estabelecido pelas

Iegislações 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. iiiJ Da modalidade Química: EngenharÍa

Química; Engenharia Bioquímica.

1.6. Autorizações, Alvarás, Certidões e Licenças

1.6.1. Para a execução dos serviços, a Contratada do Lote 1 deverá possuir minimâmente a

seguinte documentação, relaüva ao endereço de sua sede e/ou instalações físicas, bem

como de seu pessoal:
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Licença Ambiental válida para as atiüdades 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;

Alvará da Vigilância Sânitária Municipal;

Licença de localização e funcionamento pelo Município;
Certificado de Licen

Certidões negativas

Comprovante de

colaboradores.

ciâmento do Corpo de Bombeiros _ CLCB;

de débitos municipa is, estad

recolhimento do INSS cooperados/associados e

Município de União da de julho de 202 2.

âts

io Oscar Nhoatto
rio Municipal de Meio Ambiente
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DECLARÂçÁo UNIFICADA

ANEXO II

(papel timbrodo tla Entidade)

A
Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de Uniâo da Vitória/PR
REF,: Chamamen,o p661166 ne **/2022

Prezados Senhores:

O SignaUário da presente, fespecr,Jicar o nome), Carteirâ de ldentidade nq _ e CPF ne

_Representante Legal, em nome da empresa [especificar o nome da empresa) declara
sob as penalidades cabíveis:

(1) DECLARAMOS, que concordamos na íntegra, e nos sujeitamos aos termos do Editâ1, bem
como às estabelecidas no Termo de Referência, nos Proietos Básicos dos Lotes 1 e/ou 2
(esc0lher), na minuta do Termo de Contrato e nas "Plânilhas de Custos e Preços" e com todos
os demais Anexos e documentos componentes do Edital.

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

(3) Que não existe no presente momento fatos supervenientes impeditivos da habilitação
ou que comprometam a idoneidade da empresa nos termos do artigo 32, parágrafo 2e, e

artigo 97 da Lei Federal na 8.666/1993, e suas alterações, e que esta Associação e/ou
Cooperatívo está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(4) Que cumpre ao disposto nos incisos X)O(lll do aft.74 da Constituição Federal e inciso V
do art,27 da Lei Federal na 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o
caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao
Decreto Federal na 4.358, de 05 de setembro de 2002, que regulamenta a Lei nq 9.584, de
27 de outubro de 2002;

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

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

"Não Íui eu que ordenei a você? Sejo Íorte e cordjoso! Não se apavore nern desonime, pois o Senhor, o seu Deus,
estaró com você por onde você andar". lL§uLL;2"

Página 13 de 30
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(7) Que todos os documentos que compõem o Edital foram colocados à nossa disposição e

que tomamos pleno conhecimento das condiçôes ambientais, técnicas, do grau de

dificuldade dos trabalhos e dos demais aspectos que possam influir direta e indiretamente
na execução do obieto do presente Edital.

(8) Que está Associaçõo e/ou Cooperativa retirou e analisou o Edital e seus Anexos, que

tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias para elaboração de
nossa proposta comercial.

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

(10) Que estamos cientes que a inverdade relativa às DECLARÁÇÔES ora presradas sujeita
a Declarante às penalidades legais, dentre elas a exclusão do certame licitatório.

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

(Locall, ......... de ......................... de 2022

(Assinatura do Representante LeEal da Empresa)

"Não Iui eu que ordenei o você? Seja Íotte e corqjoso! Nõo se apovore nem desonime pois o Senhor, o seu Deus,
esttró com você por onde você andor", lgsllti_l;2"

Página 14 de 30
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ANEXO III
MODELO DE DECLARÁçÂO DE PLENA CAPACIDADE OPERÁCIONAL

(papel timbrodo da Entidade)

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR

REF,: Edital de Chamamento p661166 ne **/2022

OB|ETO: Contratação de organização(ões) cooperativas e/ou associações de catadores de
materiais recicláveis e reutilizáveis para a execuçâo de serviços públicos de
PROCESSAMENTO e COMERCIALIZAÇÁO de resíduos sólidos urbanos potencialmente
reutilizáveis e/ou recicláveis secos, de características domiciliares ou equiparados,
provenientes dos serviços de coletâ seletiva pública no Município de União da Vitória.

Prezados Senhores,

A Associoção e/ou Cooperotiva lnscÍita no CN Pl sob o ne . com
sede no endereço neste ato
representado pelo Senhor(a) portador do RG.

n.s . e do CPF- DECLARA expressamente que possui
infraestrutura para realizar a coleta seletiva dos resÍduos recicláveis no Município de União da
Vitória/PR, bem como apresenta o sistema de rateio entre os associados e cooperados.

DECLARAMOS ainda que, para todos os fins de direito, que possuímos plena capacidade
operacional e administrativa para executar os serviços, procedendo às contratações
necessárias em tempo hábil, bem como efetuando, quando necessário, as substituições ou
complementações no quadro de pessoal, assumindo inteirâ responsabilidade pela perfeita
e completâ execução dos serviços em objeto.

(Local), ......... de ......................... de 2022

(Assinatura do Representante Legat da Empresa)

"Nõo Íui eu que ordenei a você? sejo forte e corqjoso! Nõo se apovore nem desanime, pois o senhor, o seu Deus,
estará com você por ohde você ondor". lostt!!-Lg"

Página 15 de 30



(papel timbrado da enti.lade)

OBfETO: Contratação de organização(ões] cooperativas e/ou associações de catadores de

materiais recicláveis e reutilizáveis para a execução de serviços públicos de

PROCESSAMENTO e COMERCIALIZAÇÃO de resíduos sólidos urbanos potencialmente
reutilizáveis e/ou recicláveís secos, de características domiciliares ou equiparados,
provenientes dos serviços de coleta seletiva pública no Município de Uniâo da Vitória.

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR

REF,: Edital de Chamamento n.e **/2022

RELAÇÂO DE EQUIPAMENTOS E VEíCULOS DE SERVTÇO OEíCULOS COLETORES E VEÍCULO
LEVE):

( 1) Estt reloção deveró esttr de acordo com o especifcado nos Projetos Básicos dos Lotes 1 e 2
constantes no Termo de ReÍerêncio deste Edital.

(* 2) Fornecer a potência em HP ou CV.

(' 3) No coluna obseruações indicar se os equipamentos, máquinas e veículos são próprios ou alugados,
alocados através de controto de arrendamento (leasing), ou a adquírir.

(LocalJ, ......... de ......................... de 2022

Assinatura do Representante Legal
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RELAçÂO DE EQUIPAMENTos, MÁQUINAs E VEÍCULoS

ANEXO "IV"

Quantidade
(-1)

CARACTERíSTICAS

Descrição Modelo Ano Potência
(*2J

Capacidade 0bservações

r3l

Data: Empresa Proponente: Nome do Representante Legal

Assinatura do Representante Legal
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"Não Íui eu que ordeneí a você? Sejo Íorte e corujoso! Não se apavore nem desanime, poís o Senhor, o seu Deus,
estarú com você por onde você ondar".l98lÉ_L2"

Marcâ
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ANEXO'V"
MODELO DE DECLARAÇÂO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

(popel timbrodo da Entidade)

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de União da Vitória/pR

REF.: Edital de Chamamento n.e **/2022

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, Identidade ne 

- 

CPF ne 

- 

residente e
domiciliado a rua 

- 

na cidade de _ Estado do- CEP no _ na
qualidade de Responsável Legal pela entidade vem pela presente, ÍNDICAR
a Vossas Senhorias, o(sJ Profissional(ais) o[s) qual(ais) será(ao) o(sJ Responsável(eis)
Técnico(s) pelos serviços do obieto a ser contratado, de acordo com as Resoluções no 218
e na 317 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, bem como o § 10 do
artigo 30 da Lei Federal na A.666/1993, caso venhamos a ser contratãdos.

- RESPONSÁVEL(EIq TÉCNTCO(S):

Nome:

Endereço:

CEP:

Profissão:

CREA:

RG:

CPF;

(Locall, ......... de de 2022

Assinatura do Representante Legal

"Não Íui eu que ordenei a você? Seja Íorte e corojoso! Ndo se apovore nem desonimq pois o Senhor, o seu Deu,
estorá com eocê por onde você ondar". lgs]lt!_L2"
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DECLARAMOS também, que estâ organização está ciente e se compromete a apresentar ao
Gestor do Contrato, no prazo de até 05 (cincoJ dias coridos, a contar da data de
recebimento da Ordem de Serviço da Contratante, a ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica) relativa à execução dos serviços do obieto contratado, bem como a ART de cargo e
função do(s) profissional(is) indicado(s) que atuará(ão) como Responsável(is) Técnico(s)
do objeto contratado, âcompanhada de informações relativâs ao número de inscrição iunto
ao CREA/PR, comprovante de vínculo empregatício, número da Cédula de Identidade (RGJ
e número do CPF/MF, bem como deverá ser apresentado prova de registro e quitação da(sJ
ART(S) junto ao CREA.
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ANEXO "vI"
MODELO DE DECLARÂçÂO DO RESPONSÁVEL TÉCNTCO AUTORTZANDO SUA

INCLUSÂO NA EQUIPE

(popel timbrado do Entidade)

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR

REF.: Edital de Chamamento Público n.s **/2022

OB|ETO: Contratação de organização(ões) cooperaüvas e/ou associações de catadores de

mâteriais recicláveis e reutilizáveis para a execução de serviços públicos de
PROCESSAMENTO e COMERCIALIZAÇÃO de resíduos sólidos urbanos potencialmente
reutilizáveis e/ou recicláveis secos, de características domiciliares ou equiparados,
provenientes dos serviços de coleta seletiva pública no Município de União da Vitória.

À

Comissão e Equipe de Apoio

Prezados Senhores,

Eu, ------------ (EngenheÍro(a) ... ou profissional correlato), residente e

domiciliado na Cidade de ........,...., Estado do ..............., a rua (Av.) --.----. ne---, CEP ne.........,

portador do CPF ne ......,.. e do RG n0............, registrado no CREA sob no .............., abaixo
assinado, AUTORIZO minha inclusão como Responsável Técnico pela execução dos
serviços inerentes ao obieto constante no Edital de Dispensa de Licitação em epígrafe.

(Locall, ......... de ......................... de 2022

Assinatura do profi ssional Iegalmente habilitado

Assinatura do Representante Legâl

"Não fuí eu que ordenei a você? Sejq forte e corajoso! Nõo se opavore nem ilesonime, pois o Senhor, o seu Deut
estard com eocê por onde você andar". l9§!tÉ_l;2"
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ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

O MUNICíPIO DE UNúO DA yITóRIA. Pessoa lurídica de Direitô Público tnternô, sita à

Rua Dr. Cruz Machado,205,3.a e 4.q pavimentos, Centro, Município de União da Vitória,
Estado do Paraná, inscrita no CNPI/MF sob o n.e 75.967.760 /0001-71, neste âto
representado pelo Prefeito, BACHIR ABBÂS, portador da cédula de identidade n.e

7.21.0.917-I ISSP-PR, inscrito no CPF/MF sob n.q 030.419.409-30, e a IASSOCIAÇÃO OU

COOPERATIVAJ, inscrita no CNPJ/MF sob o no com sede na Rua

..., em ........................../PR, CEP ............., neste ato representada por seu Diretor
..., portâdor da Cédula de Identidade RG n', inscrito no CPF/MF sob o n'

notâdamente, com o resultado do Procedimento de Habilitação (Edital de

Chamada Pública SEMMA n.e ** /2022), com fundamento na Lei n.a 8.666/93 e legislação

correlata, resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo n.e ........./2022, mediante
as cláusulas e condições seguintes:

CúUSULA PRIMEIR.A - oBIETo
1.1. Constitui objeto do presente contrato:A contratação de orgânização(ões) cooperativas

e/ou associações de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis para a execução de

serviços público de PROCESSAMENTO e COMERCIALIZAÇÂO de resíduos sólidos urbanos
potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis secos, de características domiciliares ou

equiparados, proveniente dos serviços de coleta seletiva pública no Município de União da

vitória.

PÂRT{GRAFO PRIMEIRO - A cooperotivas e/ou associações executará(ãoJ os serviços
públicos de processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos potencialmente

reutilizáveis e/ou recicláveis secos, de características domiciliares ou equiparados,
proveniente dos serviços de coleta seletiva pública no Município utilizãndo-se de todos os

equipamentos necessários, compatÍveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde
pública, bem como as Normas Regulamentadoras da segurança e da medicina do trabalho e

ainda em conformidade ao arL 24, inciso XXVII da Lei n. 8.666/7993, e em estrita
observância ao Termo de Referência e ao Projeto Básico partes integrantes deste Contrato
independente de transcrição.

PAR](GRAFO SEGUNDO - Integram e completam o presente termo contrâtual, parâ todos
os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, às condições expressas no
Edital de Chamamento Público n. e ** f2022, juntamente com seus anexos (Termo de
Referência e Projetos Básicos).

CúUSULA SEGUNDA - DÂ VIGÊNCIA
2.1. O presente Contrato Administrativo vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados
a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art.57 da Lei n.e
8.666/93.

"Nio fui eu que ordenei o você? Seja Íorte e corojoso! Não se apqvore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus,
estorá com voêê por onde você andar''. lpstlLT;2"
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cLÁusuLA TERCEIRÂ - Do vALoR E REcuRsos oRÇAMENTÁRros
3.1. O preço global para a execução do ôbjeto deste Contrato, é de R$ (inserir valor) (inserír
volor nor extenso). daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

3.2. Os pagamentos decorrentes da execução da obra obieto da presente licitação correrão
por conta das seguintes dotações orçamentárias:

PARríGRÂFO PRIMEIRO - No valor estão incluídas todas as despesas necessárias à

execuçâo do presente objeto, incluindo encargos trabalhistas e demais tributos que venham
a incidir sobre o objeto deste termo contratuã1.

PAR/ÍGRAFO SEGUNDO - No preço ora contratado estão incluídos todos os materiais,
equipamentos e mão de obra necessária bem como todos os custos, despesas, impostos,
taxas que vierem a incidir sobre o objeto deste insfrumento.

cúUsULA QUARTA - Do PAGAMENTo
4.1. Os pagamentos serão efetuados até o 20e fügésimoJ dia do mês subsequente ao da
prestação dos serviços, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal ou Fatura,
especificando o quantitativo dos serviços executâdos;

4,2. Deverá a Contratada apresentar os comprovantes de recolhimento do FGTS para o
recebimento das faturâs;

4.3. Em atendimento à Lei n.e 8.272/97, com as alteraçôes da Lei n.e 9.717 de 22/11/98
(Art.31), bem como da ordem de serviço n.q 209 de20/05/99 doINSS a Contratada deverá
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a respectiva guia do recolhimento do
INSS (GPSJ, corretamente prêenchida, para operacionalização da Retenção, condicionando
a liberação do oagamento:

4.4. Deverá a Contratada apresentar cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica
(A.R.T.) emitida pelo profissionâl Responsável Técnico da entidade por ocasião do
recebimento da primeira fatura.

cúusulÂ eurNTA - DA GEsrÃo E FIscALIzAçÃo
5.1. A Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR, através da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente (SEMMAJ, exercerá a Gestâo e Fiscalização do(sJ contrato(sl resultante(s) deste
processo de contratação, através dos seguintes servidores:

LOTE 1

GESTOR: Antonio Oscar Nhoatto, SecreLário Municipal de Meio Ambiente;

"Não fui eu que ordenei o você? Seja forte e corqjoso! Nôo se apavore nem desonimg pois o Senhor, o seu Deus,
estorá com você por onde você ondor".lasui:E2"

FLS
\,/ 3
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o
2

Descrlçâo da DespesâDespesal Máscara Fonte

ftfllManutenção da Secretaria Municipâl dê Meio Ambiente 2 1.001.18.541.0034.2076.3.3.90.39.00 00511Eil
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LOTE Z

5,2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrâto consistem:

. FISCAL: Andressa Bérgamo Arlanch, Bióloga - Matrícula n.s 991504258;
o FISCAL SUBSTITUTO: fonathan Ecks, Geólogo - Matrícula n.s 991504234;

. GEST0R: Antonio Oscar Nhoatto, Secretário Municipal de Meio Ambiente;
o FISCAL: Andressa Bérgamo Arlanch, Bióloga - Matrícula n.o 991504258;
o FISCAL SUBSTITUTO: )onathan Eck, Geólogo - Matrícula n.e 991504234;

5.2.1. 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 Proletos Básicos;

5.2,2. No registro de todas as ocorrências e deficiências em relatório, cuja cópia será

encaminhada à(s) contratada(s), obietivando a imediata correçâo das irregularidades
apontadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas

contratuais, conforme o disposto no arL 67 da Lei n0 8.666/93.

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

5.2.4. Cumprir e fazer cumprir as disposÍções contidas na Constituição Federal;

5.2.5. Cumprir e fazer cumprir as disposiçôes contidas na Lei Federal na 12.3 05/2010 e seu

Decreto Regulam entar na 7 .404 /2010, e eventuais alterações;

5.2.6. Cumprir e fazer cumprir as disposições contidas na Lei Federal nq 8.666/1993 e suâs

alterações;

5.2.7. Cumprir e fazer cumprir as demais Leis, Decretos, Resoluçôes, Normas e outros em
vigência, pertinentes à contratação;

5.2.8. 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.

5.2.9. 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 contratada no
que concerne à execução do objeto contratâdo.

5.2.10. A(s) Contratada(s) deverá(ão) permitir que servidores, funcionários, engenheirôs e

demais profissionais enviados pela Contratante, a qualquer tempo, inspecionem a execução
dos serviços.

"Nõo fui eu que ordenei a você? Sejq Íorte e corojoso! Não se opovore nem desonime, pois o Senhor, o seu Deus,
estaró com eocê por onde vocé andar". Jgs!l!i_l;2"
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5.2.11. Qualquer dos serviços do objeto contratual que apresente defeitos, ücios ou
incorreções reveladas durante o andamento da execução dos serviços, deverão ser
prontamente refeitos, corrigidos, removidos, reconstruídos ou substituídos pela(sl
Contratada[s), tão logo seja expedida por parte da fiscalização a respectiva n oti ficação, livre
de qualquer ônus financeiro para a Contratante.

5.2.12. A(s) Contratada[s) é(sãoJ obrigada(sJ, se for o caso, a efetuar e entregar no prazo
requisitado pela fiscalização, o resultado dê testes, ensaios, laudos, etc. que se fizerem
necessários nos serviços ou nos equipamentos utilizados. As despesas decorrentes são de

inteira responsabilidade da(s) Contratada(sJ.

5.2.13. A Contratante e a(s) Contratada(s), 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.

5.2,14. Toda comunicação entre a Contratânte e â(s) Contratada(s) deve ser formalizada por
escrito. Quando se tratâr de notificação, a mesma somente tornar-se-á efetÍva após o

recebimento da mesma por parte da[s) Contratada(s).

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

dos serviços realizados.

5.2.16. A(s) Contratada(s) deveráfão) cooperar quanto à observância da preservação

ambiental nas áreas de üabalho, mitigando todos os efeitos adversos que por ventura
ocorram.

5.2.17. A(sJ Contratada(s) deverá(ãoJ fornecer todos os dados relativos à execução dos

serviços à fiscalizâção da Contratante, quando solicitados, sob pena de aplicação de multas,
caso não atenda as exigências.

CLÁUSULA sExTA - DAs oBRIGAçÔES
6.1. Para garanür o fiel cumprimento dos serviços, cabe à Prefeitura Municipal de
União da Vitória:

a. Prestâr as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser
solicitados pelo representante ou preposto da[s) Contratada(s);

b. Exercer a fiscalização dos serviços prestados por servidores designados;
c. Notificar a Contratãda, por escrito, caso sejam constatadas eventuais

irregularidades ou defeitos na execução do objeto contratado, fixando-lhe prazo
para as devidas correçõesi

d. Monitorar, a execução do(sJ contrato(s) e seus anexos, visando orientar quanto
ao[s) relatório(s) a ser(emJ entregue(s), de forma a possibilitar as açôes de medir,
monitorar e avaliar as atividades realizadas pela(sJ organização(ões);

"Nõo Íui eu que ordenei d você? Sejo Íorte e corajoso! Nõo se apovorc nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus,
estaró com vocé por onde você qndor". l9g!é_1;2"
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e Efetuar o pagamento nas condiçôes, preços e prâzos pactuados.

6.2. Constituem obrigações da[s) CONTRÂTADA(S):
a. Fornecer uniformes, crachás, Equipamentos de Proteção Individual (EPI), materiais

de higiene e limpeza e demais materiais âdequados 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 (dezoito) 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 administrativa 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;

f. 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 social e 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 todâs as providências e obrigaçôes estabelecidas na

legislação específica de ãcidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie,
forem víümas os seus cooperados/associados e funcionários no desempenho dos
serviços, em conexão ou contingência;

i. Assumir todos os encargos, taxas, tributos e contribuiçôes 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 pêla 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 ações descritas
neste documento;

l. Executar, com exclusividade, o objeto do contrato, sendo vedada a subcontratação
dos serviços obieto 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, alóm de remeter-lhes
"Não Íui eu que ordenei a você? Sejo Íorte e corajoso! Não se apovore nem desonime, pois o Senhor, o seu Deus,

estard com você por onde você ondor". h§!!ll;9"
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mensalmente a relação dos cooperados/associados e funcionários admitidos,
demitidos (inc. II, do art. 27, 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 contâs, com planilhas
indicando os valores das remunerações recebidas do Poder Público e de terceiros
(inclusive do setor privado), os valores das despesas e das remunerações e divisão
de sobras repassadas aos cooperados/associados (rateio), devidâmente instruída
com notas fiscais, recibos de honorários, etc., sob pena de rescisão do contrato
administrâtivo;

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 quantÍdade

de resíduos recicláveis comercializados, aquelas emitidas para pessoa jurídica e que

não seia outra cooperativa ou associação de catadores do estado do Paraná, de
primeira classe;

t, As pessoas jurídicas para as quais a cooperativa ou associação efetuem a

comercialização de resíduos recicláveis e reutilizáveis devem estar devidamente
licenciadas e autorizadas ao funcionamento perânte 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, tribuúria e ambiental, 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;

v. A(s) Contratada(s) deverá(ão) designar um preposto (gerente) para fins de
representá-la iunto à contratante, com amplos poderes para tudo que se relacione
com a execução dos serviços.

w. Recolher ART (Anotação de Responsabilidade Técnical do serviço objetô deste
contrato, por profissional legalmente habilitado perante o Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Paraná, conforme descrito no Projeto Básico;

x. Além de eventual aluguel mensal das instâlações de funcionamento da(sJ futura(s)
Contratada(s), serão de responsabilidade da CONTRATADAIsJ, todas as demais
despesas necessárias ao funcionamento da mesma e à execução dos serviços, tais
como: impostos, taxas de luz, âgua e esgoto, seguro contra incêndio, além das
despesas com a contratâção do profissional Responsável Técnico e do profissional
que atuará como Gerente Administrativo; despesas as quais possuem a

"Nôo Íuí eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desaníme, pois o Senhor, o seu Deus,
estaró com você por onde você andar". Jgs!!!:L2"
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correspondente previsão orçamentária no preço máximo estabelecido neste Edital,
item 4 do Termo de Referência.

CúUSULA SÉTIMÁ - DA RESPoNSABILIDADE AMBIENTAL
7.1. As partes se comprometem a:

7.1.1. Proteger e preservar o meio ambiente, bem como prevenir e erradicar práticas que
lhe sejam danosas, exercendo suas atividâdes em observância dos atos legais,
normativos e administrativos relâtivos às áreas de meio ambiente e correlatas,
emanadas das esferas Federal, Estaduais e Municipais, incluindo, mas não se limitando,
ao cumprimento da Lei Federal nq 6.938/81 fPolítica Nacional do Meio AmbienteJ e da

Lei ns 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientaisl, implementando ainda esforços nesse

sentido iunto aos seus respectivos fornecedores.
7.1.1.1. A(s) cooperativa(s) ou associação[ões) contratadas deverão efetuar a

comercialização de resíduos recicláveis e reutilizáveis processados somente para
pessoas jurídicas devidamente licenciadas e autorizadas a funcionar perante os

órgãos competentes, com a comprovação mensal através de cópias da

documentação exigida nos termos da legislação vigente (como por exemplo: licença
ambiental do órgão ambiental estadual, Alvará de Funcionamento municipal, Alvará
de Vigilância Sanitária, etc.J;

7.7.1.2. A fiscalização da Contratante exigirá, mensalmente, a apresentação de

cópias das respectivas licenças ambientais e/ou autorizações de funcionamento das
pessoas jurídicas para as quais a(s) cooperativa(s) ou associação[õesJ Contratadas
efetuam a comercialização de resíduos recicláveis e reutilizáveis valorizados, as

quais deverâo ser apresentadas juntamente com os relatórios mensais. A
apresentação desta documentação é condicionante para a liberação/efetivação dos
pagamentos das parcelas de remuneração direta variável abrangendo valor
expresso por quantidade/peso de resíduos recicláveis/reutilizáveis efetivamente
separados e comercializados (bonificação por materiais selecionados/valorizados).

cúusulA orrAvA - DÂ ExECUÇÂo Dos sERvrÇos
8.1. Os serviços de Processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos
noteneialmente reutilizáveis e/ou recicláveis secos. domiciliares ou eouioarados deverão
ser executados de acordo com o Termo de Referência e o Projeto Básico do Edital de
Chamamento, os quais são pârtes integrantes deste contrato independente de transcrição;

8.2. Os serviços deverão ser implantados no prazo máximo de até 30 [trinta) dias corridos
contados a partir da data de âssinatura deste Contrato Administrativo.

CúUSULÂ N0NA - DÂ ALTERAçÂo
9.1. O presente Contrato Administrativo poderá ser alterado a qualquer tempo, desde que
acordado pelas partes, mediânte Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RENÚNCIA

"Não íai eu que ordeneí a você? Sejo Íorte e corujoso! Não se apavore hem desaníme, pois o Senhor, o seu Deus,
estqró com você por onde você ondor".lggti_L2"
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10.1. Fica facultado as partes, renunciar o presente Contrato Administrativo, a qualquer
tempo, mediante aüso escrito, com antecedência de no mínimo trintâ (30) dias.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRÁ - DA REsCIsÃo
11.1. O presente Contrato Administrativo poderá ser rescindido a qualquer tempo, nas

seguintes hipóteses:

I. Por inadimplemento de qualquer obrigação por parte da Associação ou Cooperativa ou da

Preíeitura Municipal de União da Vitória;

II. Na ocorrência de caso fortuito ou força maior regularmente comprovado, impeditiva de

execução do Côntrato Administrativo.

Parágrafo Primeiro. No caso de rescisão deverá ser observado ô contraditório e a ampla
defesa, em procedimento administrativo âutônomo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAs PENALIDADES

12.1. Para Íins de classificação de irregularidades ou inexecuções pontuais (ou seja,

descumprimento de obrigações) praticadas pelas CONTRATADA(S), a fim de garantir
melhor dinâmica no cumprimento das obrigações contratuais por parte da(s)
CONTRATADAISJ, elencamos a seguir a classificação das irregularidades passiveis de

imposição de penalidades, inclusive multas e rescisão do instrumento contratual, por parte
da CONTRATANTE de acordo com o grau da irregularidade.

L lrregularidades Leves:

aJ Uniforme em más condições de conservação, aspecto e higiene (su1os, rasgados, sem
identificação da contratada e etc.J.

II. Irregularidades Médias:

aJ Permitir que o associado utilize EPI sem a devida funcionalidade e/ou em mau estâdo de

conservação;

b) Permitir que o associado deixe de utilizar uniforme fornecido;
c) Deixar de efetuar a devida limpeza e organização dos pátios e barracões;
d) Deixar de acondicÍonar o reieito na íorma 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 EPls fornecidos;
b) Deixar de fornecer uniforme aos cooperados;
cJ Não exercer a moralidade e o profissionalismo;
dJ lnterferir ou impedir o trabalho da fiscalização;

"Nõo faí eu que ordenei a você? Sejo Íorte e corajoso! Nào se apavore nem desonime, pois o Senhor, o seu Deus,
estará com você por onde você ondor". l9§l!!Ll;2"
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d) Agredir verbalmente a quem quer que seja (munícipes, íiscais da contrâtante e demais
agentes vinculados ao serviço);
eJ Executar carga e descarga em local diferente do pré-determinado;
gJ Deixar de separar todo e qualquer material potencialmente reciclável e/ou reutilizável;
h) Permitir a permanência de menor de idade no interior e/ôu pátio dos barracões de
triagem, à exceção de visitâs guiadas de educação e/ou sensibilização ambiental;

IV. Irregularidades Gravíssimas:

aJ Deixar de fornecer EPI aos cooperados;

b) Agredir fisicamente a quem quer que seia (munícipes, Íiscais da contratânte e demais
agentes vinculados ao serviçoJ;

c) Fumar no interior dos barracões;

dJ Permitir o uso de bebidas alcoólicas/drogas durante o expediente;
e) Permitir que o cooperado se apresente ao trabalho alcoolizado ou sob efeito de drogas;

0 Utilizar-se de mão de obra infantil;
gJ Obstruir a rota de fuga e o acesso aos extintores;
h) Operar com motoristâ sem habilitação específica; e

i) Transferir, parcial ou integralmente serviços, ou sublocar, o objeto deste contrato.
j) Efetuar a comercialização de resíduos/materiais selecionados para empresas irregulares
do ponto de vista ambientâ1, cadastral e fiscal.
k) Fornecer falsa declaração, informaçôes falsas ou fraudar dados, como por exemplo
relâtivamente à: relatórios e planilhas de divisão das sobras entre associados/cooperados;
quantitativo de resíduos que adentram ao barracão para o serviço de processamento;
quantitativo de resíduos selecionados e comercializados; acêrcâ de procedência de resíduos
de grandes geradores, acerca de quantitativo de rejeitos destinados à coleta e transporte
para destinação final ao Aterro Sânitário, entre outros.

12.2. 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 Notificâção para a regularização, serão
impostas multas POR EVENTO e POR DIA (cumulativamente) à(sl CONTRATADA(SI sobre
o valor global do mês de referência da execução dos serviços, de acordo com o grau das

irregularidades estabelecido, a saber:
al Penalidades para irregularidades Leves: 1,00Y0 (um por centoJ;
b) Penalidades para irregularÍdades Medias: 2,000/o (dois por cento);
c) Penalidades para irregularidades Graves: 4,00% (quatro por centoJ;
d) Penalidades para irregularidades Gravíssimas: 5,00y0 (seis por cento),

12.3. As penalidades pontuais elencadas no subitem anterior não eximirão a CONTRATADA
de demais sanções previstas em lei.

12.4. O cometimento de qualquer uma das infrações previstas nas Alíneas "b","?,"h","i" e
"k" do inciso IV (lrregularidades Gravíssimas) da Cláusula 10, item 10.1 deste Termo de

"Não fui eu que ordenei o você? Sejo forte e corajoso! Não se opavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus,
estorá com você por onde você andat". lp§t[!_l;2"
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Referência dará causa a rescisão do Contrato, com a devida instrução através de processo
administrativo.

cúusulA DÉctMA TERCEIRÁ - DA LEcrsurÇÃo ApLIcÁvEL E DtRETRIzEs LEGAts
13.1. O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas nos seguintes
diplomas legislativos: Lei np 8.666/93 e 94 e suas alterações, bem como pela Lei
Complementar na 1.23/06 de 14 /72/06, a Lei Federal ne 7L.445 /07, que estabelece
diretrizes para a política de saneamento básico, a Lei Federal nq 72305/70 que instituiu â

Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei ne 72.690, de 19 de junho de 2012 que dispõe
sobre a organização e o funcionamento das Cooperativas de Trabalho; institui o Programa
Nacional de Fomento às Cooperativâs de Trabalho - PRONACOOP; e revoga o parágrafo
único do art. 442 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no

5.452, de 1o de maio de 1943 e, ainda, por outras normas de direito público ou privado que

melhor tutelem o interesse público (coletivoJ.

13.2. São diretrizes legais para a gestão e o gerenciamento de Resíduos de Sólidos Urbanos
no Município de União da Vitória/PR:

o Lei Federal N" 12.305, de 02 de agosto de 2010;
o Decreto Federal N" 7.404, de 23 de dezembro de 2010;
. Decreto Federal N'7.405, de 23 de dezembro de 2010;
o Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;
o Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA;
. Disposições Normativas dos Órgãos de Gestão Ambiental em níveis Federal,

Estadual e Municipal;
o Lei Federal N' 11.445, de 05 de janeiro de 2007;
o Lei Federal N'9.974, de 06 de junho de 2000;
. Normâs Estabelecidas pelos Órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente

(SISNAMAJ, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária [SNVS), do Sistema
Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASAJ e do Sistema Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (SINMETRO);

. Lei Estadual na 12.493, de 22 de janeiro de 1999;
o Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Paraná;
. LegislaçãoMunicipal:

o Lei Municipal Ordinária Nq 1965/1993;
o Lei Municipal Ordinária N0 3139/2003;
o Lei Municipal Complementar Ne l0/2012 - Côdigo de Posturas;
o Decreto MunÍcipal Na 99 /2012 - Regulamenta o Código de Posturas;
o Lei Municipal Complementar Ne 73 /2013 - Código Tributário;
o Lei Municipal Ordinária Np 4266/2013:
o Lei Municipal Ordinária Ne 4607 /2016.

13.3. Eventuais dúvidas sobre a execução e interpretação das Cláusulas do presente
contrâto serão solucionadas por meio da aplicaçâo do princípio const,tucional da
proporcionalidade, da boa-fé obietiva (art. 422, do Côdigo Civil) e da função social dos
contratos (art. 42L e 2.035, parágrafo único, do Código CivilJ, bem como de conformidade

"Nõo Íui eu que ordeneí a você? Sejo Íorte e corojoso! Não se opovore nem desonímq pois o Senhor, o seu Deus,
estará com você por onde vocé andor", lgsyé_l;2"
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com os princípios gerais de direito, levando-se em conta sempre e preponderantemente o
interesse público (coletivo) a ser protegido/tutelado.

cLÁusuLA DÉCIMA QUARTA - DA TRANsMrssÂo DE DocuMENTos
14.1. A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA
será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de

entrega de documentos ou cartas.

cúusulA DÉCIMA eurNTA - Dos cAsos oMlssos
15.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal ne. 8-666/93, e dos Princípios
Gerais de Direito.

CLÁUSULA DÉCIMA sExTÂ - DA PUBLICIDADE
16.1. Uma vez firmado, o presente Contrato terá seu extrato publicado no Órgão Oficial do
Município, pelo CONTRATANTE, dando-se cumprimento ao disposto no Artigo 61',
parágrafo 1q da Lei na.8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Do FoRo
17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de União da Vitória, Estado do Paraná, para dirimir todas
e quaisquer questões ou controvérsias oriundas do presente Contrato, que não possam ser
resolvidas pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem acertâdos as partes, firmam o presente instrumento contratual em 02 fduasJ
vias para que possa produzir os efeitos legais.

União da Vitória/PR, _ de de 2022
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Razão Social da proponente

CNPJ na

I nscrição Estadual ne

Bairro CEP:

Cidade 

- 

Estado

Inscrição Municipal/lSS (alvará) no

Ne do telefone _ Ne de fax da empresa

Nome do representante legal autorizado para assinatura do contrato_
Função do representante le

DECTARAçÂ0 coNTENDo INFoRM.IçÕrs nlnl Hus DE ASSTNATURA Do
ANEXO "VIII"

CONTRATO ADMINISTRATIVO

ILocal), ......... de ......................... de 2022

Assinatura do Representante Legal

"Não fui eu que ordeneí o você? Seja Íorte e corqjoso! Não se apdvore nem desaníme, pois o Senhor, o seu Deus,
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PARECER JUR Dlco No 494t2022

De: Departamento Jurídico

Para: Departamento de Licitaçáo

ReÍ.: Chamamento Público no 00612O22

Veio a este departamento, para análise e posterior parecer do Processo

Licitatório em epigrafe, questionamento apresentado pela Secretaria Municipal do Meio

Ambiente, em conformidade com a possiblidade de prosseguimento do procedimento

indicado:

O obieto do Drocesso é: Contratação de Organização(ões) Cooperativas e/ou

Assocrações de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis para a

execuçáo de serviços públicos de processamento e comercialização de

resíduos sólidos urbanos potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis secos,

de características domiciliares ou equiparados, proveniente dos servços de

coleta seletiva pública no município de União da Vitoria.

Preliminarmente, é necessário mencionar se trata de manifestaçáo de caráter

opinativo, tendo como objetivo a aIálise da viabilidade iurídica da pretensão apresentada

mediante apreciaçáo dos elementos juntados até o momento

O presente certame refere-se, em suma, ao chamamento público para

contratação de organização cooperativas e/ou associaçÕes de catadores de materiais

recicláveis para a execuçâo de serviços públicos de processamento e comercialização de
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resíduos sólidos urbanos, sendo regido pelas disposiçÕes contidas na Lei 8.666/93 e Lei

13.019t14

Segundo disposto no inciso Xll do art. 20 da Lei 13.019114, chamamento

público é

Aft. ? Para os,?ns desÍa Lei, considera-se

(...)

Xll - chamamento público: procedimento destinado a selecionar organização da

sociedade civil para firmar parceia por meio de termo de colaboração ou de fomento,

no qual se garanta a observância dos pinclpios da isonomia, da legalidade, da

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e

dos gue /hes são conelatos;

Assim, o chamamento público tem o intuito de firmar parcerias com

Organizações da Sociedade Civil, que se Glracterizam por ser entidades privadas que

não tem fins lucrativos, regulamentado pela Lei 13.0'19114 e Decreto no 8.726116. De

acordo com o disposto na Lei 13.019i14 considera-se organizaçáo da sociedade civil:

Aft. ? Para os fns desÍa Lei, considera-se

I - organização da sociedade civil ão dada Lei no 13.204 de 2015

a) entidade pivada sem fins lucrativos que não distribua enÍre os seus sóclos ou
associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais
resu/tados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou liquidos, dividendos, isençóes
de qualquer natureza, pafticipações ou parcelas do seu patimônio, aufeidos
mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na
consecução do respectivo objeto socia4 de forma imediata ou por meio da constituiçáo
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b) as sociedades cooperativas previsÍas na Lei n" 9.867. de 1O de novembro de 1999
Las integradas porpessoas em situação de isco ou vulnerabilidade pessoa/ ou socra/,
as alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho
e renda; as yolÍadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais
ou capacitação de agentes de asslsténcia técnica e extensáo rural; e as capacitadas
para execução de atividades ou de projetos de rnteresse público e de cunho
social n Lei n" 13.204 de 2015

c) as organizaÇões rel,giosas que se dediquem a atividades ou a projetos de ínÍeresse
público e de cunho social disÍ,nÍas das desÍlnadas a fins exclusivamente religiosos;

Ademais, dispÕe o art. 24, inciso XXVII da Lei 8.666/93:

Att. 24- É dispensável a licitação:
(...)
XXVII - na contratação da coleta, processamento e comercializaçáo de resíduos
sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva
de lixo, efetuados por assoclaçõe s ou cooperativas formadas exclusivamente por
pessoas fisicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de
materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compativeis com as notmas
técnicas, ambientais e de saúde pública dada la Lei no 11.445 de 2007

Dessa forma, o presente chamamento configura hipótese de dispensa de

licitação, em razâo de que visa firmar contrato para processamento e comercialização de

resíduos sólidos urbanos recicláveis para ser realizado por associações ou cooperativas,

que devem ser formadas exclusivamente por pessoa física de baixa renda, nos termos do

ed ital.

lmportante então ressaltar que no momento de análise dos participantes do

Chamamento Público deve ser analisado se são formados por associações ou

cooperativas compostas por catadores de materiais recicláveis, que sejam pessoas

Íísicas de baixa renda, e Íiscalizado a utilizaçáo de equipamentos compatíveis com as

normas técnicas, ambientais e de saúde. r\/l/
aw
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Uma vez analisada a escolha do procedimento aplicável ao caso, passo a

análise do edital. O preâmbulo do edital encartado no processo atende ao que determina

a Lei, trazendo no seu preâmbulo o número de ordem, a secretaria interessada, bem como

a menção da Lei de que o procedimento será regido.

Não obstante, constam ainda: objeto e do valor; participaçáo; representação e

credenciamento; recebimento do envelope "documentação", documentos para a

habilitação; habilitação; entidades habilitadas; execução dos serviços;

homologação/adjudicação e formalização do contrato; impugnação ao edital,

esclarecimentos e avisos; disposiçÕes gerais.

Assim, o Edital sob análise apresenta os elementos necessários e suficientes

em consonância com a legislação supracitada, com destaque a:

a) A necessidade de contrataçáo;

b) O objeto e sua definiçáo precisa, suficiente e clara;

c) Condições de habilitaçáo;

d) Condições de pagamento;

e) Prazos;

fl Condiçôes de participação,

g) Sanções;

Nesse sentido, os termos do edital e seus anexos, respeitam os critérios legais

iniciais para seu prosseguimento, respeitando a legislação vinculada, o que permite a este

Departamento Jurídico maniÍestar-se favorável a realização do procedimen to Orelendido, gfu
4de5
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podendo ocorrer o prosseguimento à fase externa com a publicação do edital e seus

anexos, devendo ser assegurado a todos os interessados iguais oportunidade de

participar do chamamento público

Cumpre mencionar que o intuito deste parecer é apenas de orientar acerca dos

aspectos legais do procedimento, sem adentrar o juízo de conveniência e oportunidade

dos atos administrativos, cabendo aos Gestor a análise desses aspectos.

É o parecer.

União da Vitória/PR, 15 de agosto de 2022.

Oct 7
LETICIA AL JES S

Advogada do Município
oAB/PR 96.447
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SECRET,A.RIA DE AD]!tINISTRAÇÀO
TER\IO DE Ho\IOI,OGAÇÀO PREGiO F,I,ETRÓ\ICO \"

tzot2022

O MUNICÍPIO DE TURVO (PR), pessoajuridicâ de direito público
inscrita no CNPJ sob o n'78.279.971/0001{7 e com sede locali?âda
na Avenida 12 de Maio, J53, CentÍo. CEP 85.150-000. Turvo (PR).
ncste ato represenÍado pelo Prelàiro Municipal. nos termos do inciso
VI do aÍt. 43 da Lei Federal n" 8.666/93 e inciso XXI e XXII do aí. 4'
da [.ci Federal n' 10.520i2002, considerando a regularidade do
procedimento executado. a adequação das propostas de pÍeço e dos
documentos relativos à hâbilitação dâs empresâs melhores
clâssificadas fàcc às descrições e exigências prcvistas pelo
insÍumento convocatório. e, aindâ, o conteúdo do Parecer Contábil í'
2a312022 e Pareccr Juridico n" 376/2022, HOMOLOGA o processo
licitatório desenvolvido na modalidade Pregâo Eletónico n"
120/2022, do tipo menor preço, cujo objeto é o Registro de preço para

wentual contrataçào de empresa especializada pam o fornecimento de
chav$, carimbos e resina pam carimbo, em Íàvor da empresa
GABRIEL HALMA 120714409ó0 (CliPJ No,í4.92t.858/0001-9ó).
p€la apresentâção da prrposta nrais vantajosa para esse Municipio no

!/valor de R$ 9.656.35 {nove mrl. serscenlos e cinquenta e s€is íears e

t inta e cinco centavos). conforÍne Ata de Abertura, Habilitaçào e

Julgamento lavrada pela Pregoeira do Municipio de Turvo (PR)
(PoÍtaria o" 5 70/2022).
Encaminhe-se os âutos pâra â cel€bÍâção de contmto ou emissão
instÍumento coúpetente.

Turvo (PR). 15 de agosto de 2022

AXOLDO CORREÀ DE MATTOS
Prefeito lntcrino

Publicsdo por:
Daniela Bottega

Código ldentiíicâdor:68A I lF62

SECRETÀRTÀ Df, ADMINISTRAÇÀO
PORTARIA N" 586/2022

O SENHOR AROLDO CORREA DE MATTOS. PREFEMO
INTERINO DE TURVO ESTADO DO PARaNÁ. no uso de suas

atribuiçôes legais.

RESOL\-I':

Art. l" - Nomeàr para o caÍgo em comissão de Assessor II, da
Secretâria Municipal de Infraestruturd e Obrâs, o seúor Geflerson
Luiz Pereira. inscrito no CPF n' 029.108.569-20 e RG n' 7.248.179-8.
A paÍtir de 16 de agosto de 2022.
AÍt. 2o - Está Portâria terá efeito a panir desta dara.
Aí. 3o - Revogam-se âs disposições €m cootnírio.

Prefeitum Municipal dÊ TuIvo-PR. em l5 de agosto de 2022

AROLDO CORREÁ DE MATTOS
Prefeito Interino

Publicido por:
Talia Miranda Corrca

Código ld€ntiíicador: I BDF75A3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÂO
CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL N. I/20I9 EDITAL Df,

coNvocAÇÂo N. 42l2022

O Senhor AROLDO CORREA DE MATTOS. Prefeiro Interino de
Turvo - Estado do Paraná, no uso de suas atribuiçôes legais e tendo
em vista o disposto no aÍigo 17, inciso tl dâ Constiruição FedeÍal.
resolve:

TOR\AR PLBLICO

\\.u \'.diârionruni cipâl.conr-br/amD -]]5

l" - Á convocaçào do candidato abaixo relacionado, aprovado no
Concurso Público n'001/2019. contirrme edÍal n'001/2019 e Edital
de Homologaçào do Resultado Final n" l9/2019.
2" - O candidato deveni comparecer nâ Prefeitura Municipal de Turvo,
PR. no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contâdos a paíir da data
de publicaçào. obrigatoriamente munido de todos os documentos
comprobatórios para o cargo. conlorme item 17 do EDITAL n"
00 t /20 t9.
3' - O não comparecimento para atender o presente Edital e

a aceitaçào da \.aga, seú considerado como desistência.
perderá o direito de aprovaçào do Concurso Público.
I7.2 do Ediral n" 001/2019

SECRETARI.4. MTINICIPAI, DE EDUCAÇÀO
Escola Municipal João Miguel luaiâ - Cozinhei
40h/semânal

Cnhh..l. Fáriro Roú'BU.! B.

r\§cRrcio

Prefeitura do Municipio de Turvo. Esrado do Paraná. em 15 de agosto
te 2022.

SECRETARI-A. MUNICIP-A.L DE EDUCAÇAO
OÍicirl Administrstivo -40h/sêmâÍrl

AROI.DO CORREÀ DE MÁTTOS
Prefcito Intcrino

ESTADO DO PARANÁ
PRETEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA !'ITÓRIÁ

PARA HABILITAÇÀO DE ÀSSOCIAÇÀO OU
COOPERATÍVA DE CATADORES DE NIATERIAIS
RECICLÁ\EIS

DA'l A DE ABERTURA: 20 de setcmbro dc :022

HORARIO: l4h00min (Horário de Brasilia-DF)

Fl-s Ê

nnc ltenl

].
,í_56

endct

Püblicâdo por:
Vânessa Tluscik dos Santos

Código IdentiÍicador:826 I B9D3

l. !

Este Edital enrra em vigor na data de sua publicação.

Publicado por:
Talia Miranda Conea

Código ldentifi câdor:l5B7D2AD

SECRETÁRIÀ MUNICIPAL DE ADMINISTR-AÇÃO -
COMPRAS E LÍClTAÇÔES

AVISO DE CHAMÀMENTO PÚBLICO N .' 0O612122 -
PROCESSO ADIíI\ISTR^TIVO :,1." I 7912022

O MLINICÍPIO DE INIÀO DA VITÓRIA. Esudo do Paraná. por
intennédio da Secretaria Municipâl de Meio Ambiente - SEMMA.
tomam público, por meio da Comissão de Permanenle de Licitação.
nomeada arrâvés do Dccreto n." 5'2022, que realizârá
CHAMAMENTO PÚBLICO pâra Contralâção de organizaçâo(ôes)
cooperâtivrs e/ou assoaiaçôes de câttdores de mât€riâis reciclíveis
e reutiliár'eis pârs â execuçao de serviços público d€
PROCESSAMENTO e COMERCIALIZAÇÃO de reslduos
sólidos urbrnos potcncirlmentê reutilizáveis e/ou recicliveis secos,
de caractêrísticas domiciliâres ou equipârados, proveniênte dos
serviços dê colet! seletiva públicr no Municipio de União da
Vitóris. Os serviços de processamcnlo compreendem as âaividadcs
de: recepção. seleção e nunuseio {triagem). prensagem. enfardamento
e arnÉzenantnto tenlpoÍário até a comercializaçào dos nrateriais fruto
desta atividade, bem como também o manejo e o encaminhamento
para a destinação/disposição final dos rejeitos. em conformidadc con)
tulcro no art. 2,1. inciso XXVII. da Lei n' 8.666, de 2l de junho de
199J. co a redaçào dada pelo an. 57 da t-ei n" 11.445. de 05 de
juflho d€ 2007, e legislação coÍrclata, bem oono as demais cxigênciâs
previstâs nesle Edital e saus Anexos.
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PROTOLO DOS EI!i!'ELOPES: Selor de Protocolo Geral da
Prefein[a Municipal dc União da Vitória. sito à Rua Dr. Cruz
Machado, n.o 205, andar térreo. Centro - Uniâo da VitóriâlPR -
Horário de Atendimento das l2h00min âté às l8h00min.

LOCAL DA SE§SÃO: Ruâ DÍ. Cruz Machado, n.' 205. 4" ardar.
Sala de Licitações, BaiÍo Centro.

Outras inlormações podem ser obtid&s no Dpto. de Compras e

Licitaçôes da Prefeirura de Uniâo da Vitória, no endereço Rua Dr.
Cruz Machado. n.' 205. 4' pavimento. centro. lelefones \42\ 3521-
1237 e (42135224440 ltàx\.
E-li, ail : lic it6c a oí4)r i i q o dai lo r ia. p t gou b r
Si.í.' www.uniaodavirorra.pr.gov.br' -linÉs LICITÁÇÃO e PORTAI-
DA TNÀNSPARÊNCIÁ

União dr viíóriâ/PR. l5 d( agosto d( 2022.

BÁCHIR ,4BBAS
Prefeito

Publicado por:
Môria ( claslc de AssunÇào \,rance

Código Idrntiticador:El9F9.1li

-
SECRET^RIA MTJ:{ICIPAL DE ADtrIINISTRÁÇ^O .

CO\tPRAS F: LICITAÇÓES
4'(QU.{RTO) TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO

ADMINISTR\TIVO \' I93'20I9 PRF:GÃO ELETR(i\ICO \,
?4/20I9 PROCESSO ADMlliISTRATIVO N' II3/20I9

OBJETO DO CONTRATO:Contraraçâo de Empresa paÍa a

PÍestação de Serviços de Transporte Escolâr. Zona Rural e Urbana.

conforme a solicitaçâo da Sccretâria Municipal de Educação de União

da Viória - PR- dc acordo com as condições. quantidades e exigências

estabelecidas neste edital e seus anexos.

OBJETO DO TER-N,O ÀDITM: O presenle lenno aditivo tem por

objeto o REAJUSTE DE PRIÇOS ao valor do Cortrab n' 193/2019.

firmado entre as paíes. err) 0l/08/2019, nos teÍÍnos previstos do

Parecer Juridico n'469/2021, de acordo com a va.iaÇão acumulada do

IPCA IBGE (indice Nacionalde Preços ao Consumidor Amplo).

DOS \'ALORES:

DeMorsatrÇio oos r',rr,oREs D\ ÂT.tl^Ll7,\Çio
\'.hr L.ejuir.do do Xn

Ror. !'01 - Búâ d. PalDúaL

tdr'01 Sm dâE+.Énçl
R,l. a'0r - CôÍc.taíCcnN R$ 5.:l
Rú lf 0.1 RiovcÉlhl ÀpÍccldô

R.r. n'05 - Rio Vcmlh. Eí&,.
trd. f 06 - Rb v.@lho Müílipúr

loirn'09 MnÍicioiô/ÀnrzDôfrinios.
Xú n- l0 Münaipôtsr'íor
Rot n" ll Mmi.ip6/Báift& ccntó.
Rú n" l: Co6nú TãhM

União dâ Vitóriâ - PR. ll de agosto de 2022

P[rloDos DE 
^ 

l't {l.rz\cór:s r
Priôdô:01/03C019 a I I 071011

ll6

Código Identiíi.!dor:F6
Í,

EI,ETR()\tco \" 76i10!r PRocusso 1D\ll\lsTR TIv
't 6t 12022

O Prefeito Municipal de União da Vitória - PR. BACHIR ABBAS, no

uso das atribuições c coü lilndamenio no art. 4". XXII. da l-ei Fcdcral

n" 10.520/2002 e aÍt. 43, VI. da t,ei Federal n" 8.666/93.
HOMOLOGA, em 12108/2022, para que surta os efeitos legais do
julgamento da Pregoeira Oficial, o resultado do Pregâo Eletrônico n'
16/2022, crjo objeto i.gisrro de Preços para oqtisição, de Íotu a
porcela.la, de Moteisis Elérticos, destinodos a supir as

necessidades das Secrelorias l[uniciPris de União do Virória - PR,

de oconlo com as andições, quanrtdades e eJiqêncios e§labelecidas

neste edital e seüs an"-rasi em favôr das empÍesas: Dinâmica Shop
EIRELI. inscrila no CNPIMF sob o n'30.651.162/0001-50, com o

Valor Global de R$ 8.919.45 (Oito mil novecentos e dezcnove reais e

quarenta e cinco centavos); Elétricr Luz Comercial de Msteriris
Elétricm Ltda. inscrita no CNPJMF sob o n' 00 226 32410001-42.

com o valor Global de RS 23.621.85 (Vinte e três mil seiscentos e

vinte e um reâis e oitentâ e cinco centavos); Heil & Hetl Ltdâ'
inscritâ no CNPJMF sob o n" 75.690.081/00014ó, conr o Valor
Global de R$ 198.540.80 (Cenro e noventâ e oito mil quinhentos e
quaÍeota rêais e oitentâ centavos); Marcelo Simoni ' ME, inscrita ío
CNPJÀ4F sob o n' 04.664.81 l /0001-48, com o Valor Global de RS

16.130,00 (Dezesseis mil cento e trinta íeais).

EXTR{TO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS

OBJETO: Regisúo de Preços para aquisiçào. de forma parcelada. de

Materiais Elétricos, deslinados a suprir âs nece§sidades das Secretarias

Münicipais de União da Vitória - PR. de acordo com â§ condições.

quantidades e exigências estabelecidas Deste edital e seus anexos.

CONTRÂTÀNTE: Prefeitura Municipal de Uniào da Virória -
PRtsachir Abbas.
CONTR{TADOS (AS):
Dlnâmicr Shop EIRELI - Valor Global de R$ 1t.919.45 (Oito mil

noveceítos e dezenove rcais e quaÍmta e cinco cenlavos). Àta de

Registro de Preços nn 128/2022. hens n" 48, n'49 e n'65;

Elétrica Lüz Comerclal de M.terlrir Elótricos Ltd, - Valor Global

de R$ 23.ó21,85 (Vinte e rres mil seiscentos e vitrte e um reais e

oitenta e cinco centavos). Ata de RegistÍo de Preços n' 129/2022.

Itens n' I I, n' 12. n" I ?, n' 19. n" 24, D" 3ó, n' 37, n" 38. d' 40, n' 55.

n" 56, n" 57, n" 58, n' 59, n'60, n' 6), n' 62, n' 63, n' 64, n' 66, n' 68,

n'69,n"70en'71;

Heil & Hêil Ltdr - valor Global de R§ 198.540.80 (Cenlo e no\,eütâ

e oito mil quinhentos e quarenta reais e oitenta centavos). Termo dc

Contmto d" 138/2022 (Arâ de RegisEô de Preços n" 130/2022). ltens

no 0l ao n' 10. no 13 ao n' 16, n' 18. n" 20 ao n'23. n" 25 ao n" 35. n"

39, n'41, n' 43 ao no 47, n" 50, n" 5l, n" ó7, n" 72 no n" '16:

Marcêlo Simoni - ME - Valor Global de RS 16.130,00 (Dezes§eis

mil cento e trinta reais). Ata de Regisúo de Preços n' 13l/2022. Itcns

n" 42. n" 52, n'53 e n'54;

DATA DÀ HOMOLOGAÇAO: l2108/2022.

DATA DE ASSTNATURA DOS CONTRÂTOS/ÀTAS:
12t08t2022.
PRAZO DE \4GÊNCIAT l2 (doze) meses. 1210812022 à

12t0812023.
FUNDAMENTO LEGÀL: l,ei Municipal n" 4363 de 04 de fevereiro

de 2014 e suas alterações posteriores; Lei Federal n" 10.520/2002 e

suas alterações posteriores; I-ei Complementar Federal n" 123i20o6 e

suas alteraçôes: aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a l,ci
FedeÍal n'8.óô6 9.1 e suâs alteraçôes poslerioÍes.

o
SECRETARIÀ MUNICIPAL DE ADMINISTRA

coM PR {S Ê LTCTTAÇÕF.S

^VISO 
DE HOMOLOG^ÇÀO E 

^DJUDICAÇÀO

çr
Dils

t

Publicâdo por:
Melissa Banhuk Ribeiro

CONTRÂTANTE:Municipio de União da Vitória PR.

CONTRATADO:RT Trànspoíadôrâ Turistica Ltda - ME. CNPJ sob

o n" t 1.692.487/0001-17.

DO FUNDAMENTO LEGÂL:Aíigo 40. inciso XI. an. 55. inciso
tlJ e anigo 65. § 8". dÂ Lei n. '8.666.91.
FoRo:Comarca de União da Vitória PR.

BACHIR ,4BBAS
Prct'eito

ü,ulr.diariomunicipal.com.brlamp
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Anuncie aqui.
Bt PUB. LEGAL

07

1 ÍEFIIO ADÍÍruO AO
co[Ta^To Ír 05r02r4úcÍ-
Pêló qÍêdôrà Tê,m. dê um lâdo

a Câfrar. Munk Dár dê clúz
M&h.dô rlwilâ .ô CNPJ soh o
.rO1 507.27310@1.9O . d. out.o
lld. ! dp.e V'/EBGENIUM

053!3.ffi/uior€7'.er!om
díô .l . ó m.lhry roma d.
di.to,.dnÍ o @iÍôro .q

05ê021.C1rcM. pr@rÉnl. dâ
osp.M d. Lht çãó o5/202r dô

PEt & 07202! Dãr. td€.
6nd.r a scúÍÍ6 aisí4ô6

PÉro p.únl.mo de um âáoà
crrú Mtnúoardô cru?

ltldt do, iÉâ{a no CNPJ sob o
nr01.5ô7.273,ü0r .§o, nôsl6 s1ô
r.!.ra..íad! po. s Prê3'd.nr€
9. OaniJr úMulhmsnn o de

cro Ldo a mDr@
WEAGEMIJU SYSTEM LTOA

Fédrrit@ de dtrero pRáóo
!lrã/4. ú u rer.@.B le

l.c.l, @ !.d. ã Fu Mãr.ch.l
R.rtq, I 7ô1 ,&iÍo c.nlrc. cEP
35t01-17o, od.d€ de cê@d -

Pâ, lndlá m CNPJI
05-{ÀG/@147. 

^DITAM 
ô

Í!ü Ír 0slÀ21aMcü ô *6

DOS VALORES

Uniáô dá \,róna - PR, 11 dê âgosto de 2022

,: "(l)- :
PFEFEIÍUNÂ MUNICIPAL

DE UN|ÂO DÂ VtÍOÊtÁ
EsraDo Do PAFANÁ

CoNTRAÍANTE: Municlpjô dê uhaáodÊ Vi6nã-PR
CONTRÂTADO: RT TrunspoNado,a Iui§lc5 LIda . ME, CNPJ

ebo 11692.4a7l0@1-37.

OBJETO OO CONTRÀÍO] Cdlratâçáo dê Empse pará â
PrcsteÉo dê seNiç6 dé TEnspon. Es@lár, zoná RuEl ê
uóanâ, coiío.me â solh{âç5o dá Sê.retanô Mlrnúipál de

Educâção de Uniáo da Vitóna - PR, de acod,r com as
@írdiçóês, quanddêdôs ê êrigêÉas .slâbêl&idas nêslê

edltal e *us anêros.
OBJETO DOÍERMOADIÍNO:O prêsê.le têmo ãdívo lem
por objoro o REruUSTE OE PREÇOS ao valor do Contalo no

193,2019, fimâdô ênlrê âs p€nes,.m 01/04/2019, nôs
têmos pGsslG do Pâ.ecêí Juridlco lf 469/2022, dê M.dô
cd ãvanâção aomulâda do lPca - lB6E (lnd'c€ r,ráoonál

de fteços ao Consumóor 
^mdo).

072021. Dbo.ne ô e 06/2021 .
pr. Lrr cdBra, 4 s.!u'^lé

ctluslJt-^ PntMEtFÀ . oÁ
uoÊro oo coNrÂATo
nENôr ç o E R:SOS^O

Fo D.!.ro{êd. . p.@
úcEtúrür. ErE!€hdóo lunro à
d:lÉuL oltM .m 6ío,mid3dé
cÚ o tam ô.3 dô coaÍalo .ciM
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^dirNo 
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OOFUND MENÍO LEGAL: AriiEo lO. insso Xl, á.r. 55

'ndso 
lll e aíÉo 65, § 8o, da !€ií '8.666,93
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avtso o€ LtctraÇÀo FRAcassÁDA

PãOCESSO AOM|NtStFÂÍtVO Ns 70/2022
PBOCESSO DE COMPFA NE 79/2022
PÊEGAO ÉLEÍÊONICO N' 5212022

o Mun,lip'od€ Poío vlona PF, 'nlortaqu6 
r*ll2ôu ro dia

03d6àoGrod€ 2022. a3 @h@min ô Prêo& Elgróntcô N.o
52/2ó22, oolêt*ândo: FEctsrqo_DF PÊEÇos PAqa

FI]ÍUFA E EVENTIJAI CONÍBAÍÁCAO DE UMÀ EMPNESÂ
ESPECIAUZADÀ EM LOCAÇ^O, ITOMIAGEV T

OÉSMONTAGEV OE SOM ILUMINAÇAO PROJEÇAO OE
IMAGENS

Abênâ a sêssáo om âio pÚbliêo, no diâ, hotáno e locai
6stâb6l6cidos, loi âl63l8do qE â única 6mprêsÂ patucipanlo,

âpós ã ta6s d€ lânces soliciiôu d€sisiáncà dos t.ns,
intdmândo qu€ úo ina co.'s€gutr 8iênde os sê.viços

ticitados

Diânia disso, o p.oc€so é óado com FRACASSADO.

Pôrto viróriâ PR, 1 5 dô aoo§lo ds 2(122

Rlén o Crcilhô d! Ollwlr!

F6 Éiíed* âs d.mÀ6
cú.uh. . cúd,Éd dô
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clr nÁ uoMctP L cFUz

WEXlE'{,ll SYSTÉÍ IIDA

r TEnro 
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M..h!do. lÉ i. no CNFJ sb o
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iô.4rúoe m 27r'042022 ê
rrl1@ m 27109/2023
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0á.6r <,o Muoc,po d. ca!
rr!íEe do ân ro 31. t 1t, di L!,

3 66693. arDlirada

cúLrsuL sExn- o^

Fl.Ú 6lifiêda s t ôrna§
cL!.d- . 6.dlfíôê .Àt
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E por 6brs à6ld.d6,
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u^ctl^oo r^PÉnf
sEouFosoEÊltssl
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61.0r4.í r5/O@1-34

,0
cHArÀüENlo púBLtco N" 006,2022 -pRoc€sso

^DfltNtsrRATIvo 
N.. i79/2022 paRA BABturaÇÀo DE

ÂssoclÀçÃo ou coopERÁTtvÀDE caraooREs DE
MAÍERIAIS RECICLÀVEIS

o MUNtciPto oE uNtÃo D VtÍóRtA. Esiádo do Para.á
por inlemelro da Seqáanà Muniop€ldô MeioambÉnl! -

SEMMA, toínam públr@, pormeio da CômBsãôde
Pêmánente de Licitaç5o, nomeádâ ârravés do Decrero n."

52022 que realrzaÉ CHAMAMENTO PIBUCo pa..
Coôráláção dê ôqánizÉo(ôes) @pêratNas e/ou
as*laçóês de €ladôrês dê m6reôâ§ êôclávêis e
€unli2àveÉ D8ra. ere@Éo de *Mço: oub[úde

PRoCESSaMENTo. CoMERCIALIZAÇAO oe esidJos
!ôlidos uóânos potenciâhenlê re!ülizáveis e/ou roocláv€i§

se.os. de cârâctêrisliÉs domrciliárs ou equiparâdos,
prcvenrenre dos seMços de coleiã seteNa pÚblica no

lrunicípro de Uniào dâ V[óna Os serviços de p.ocessãmeôlo
@mpreéndêm âs alvdâdês dê: rc@pÉô. *lêç5o ê

mânuseo 0riâgêm). píânságem ôníardamenlo e
amazenâhenlo tehporáao até a comerclâhzàÉodos

maleriais hno destra alividado, bem como lambêm o mahep
. o êMminhárenlo p3.â á destiração/drsposição final dos
l!j.iiôs. êm dÍômrdade 6m Íúlcro no ad 2,l. rnciso XXVll.
ê Lê n'a.666, de 21 dejunho de 1993 @h â.edaçáo dâda

pelo ar1. 57 dâ loin" 11 445, de 05 de lunho dê 2007, ê
reg6láÉo coíelára. ter @ro as deru s ê,Eênc.ãs

prêústas nêsté Editalê seus AnexG

DATA DE ABERTURA: 20 dê sêl€rnb.o do 2022

HoRÁRto: l4hrromin (Horário ct6 Brâ3lliâ-DF)

PROTOLO OOS ENVELOPES Setor de Prôt@lô Ge.at da
PÉíêilura Mu.icipâl de Un'àoõa úlóna, s'üo á Ruá DÍ Crü?

Uachadc, n " 205, ânda.1éreo. Ceot.o - Urràô da Mlóna/PR
- Horáno de arendihenlo dâs 12h00hiô a1é às 18h00nin

Loc L oÂ sEssÁol Rus Dr. c@ M6châdô, n'205,:lo
andsr, Sala dê Licitâçõ.., 8aarc cênlÍo

Ootás in omaç@s podem ser obúdas no Dplo de compras
6 Licitaçóês & PreÍeiluE óê U.iáo daVilóda f,o êndê,êçô

Rua or cruz Mâcnâdo, n ' 205. 4' pavimênlô enl o.
rêreron$ (á2)J5r'-1?37 o r4?) 3522a4O ÍÍàt\

E-mâil: licilacâo@unlâodaulonâ p,.qovbr
Siler ww unÉodav ona.orod br -Links L,clÍÂcÀo e

PoRTAL oa ÍRANSPARÊNCtÂ

Unrào dá Vlóna/PR. 15 dê agosio dê 2022.

PÊEFEIÍURA MUNICIPÁL
oE uNrÁo oÁ vróFra
EsrÀoo oo PÀFÀNÀ

EdítQlr. lDo tat. etlitale) adj. 2 g.
rpôlid. ,l@ra idiúÍ), tu êsiro oncid q* fií dêbm,n5aí.
nF. goIB ouçâo, .L . . qa E 6u d llr.Er rüh'G d .
nfti.I mr.B{r.!sl'6Í6b !qú. o, &r!ú. lrEÉdG
@ !oà. d. péd dddú.à dF ô d.rúo c rgm

Edilal'z.
ÁnGi. ljniEl & Súllla<L l iffiidóto,{mbtul.
Â6 OftidÍ Elioú d. rd'í{C., Edn r il C@wddô.

^vis 
d. ahsdoro d. !-Ê.ao. E!'oÉ d. DcffiLrrlM@

Publique
edital a

o seu
l. Iqu MUtItÍrtEt0s

l42l 3524.2t63
lodbri-..@rún,M

.--O IGTTASSU

Munlêlplo dâ Porto Wórlâ
Fú O.dldo Ciq@ ór sllv!, 717 - Foo: l.2l .57'1412

craPJ: 75.aaa3a6mr4ir . c€P: a,lâi§-6
*,p..rafto.i..F,gd.b.

Precisando de mais

visualizaçóes?
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TCEPR

lnstitukÉo Fanánceirê

Confâto de Empréstmo

Entidade Erecuto.a MUNICÍPIO D€ UNIÃO OA lvlJTóruÀ

Ano* 2022

No licitação/dispensa/inexigibilidàdea t6

Modalidade* pro(e§so Inexigibilidade

Númeío edital/proceisor 179/2022

k

votar

D.(l&

<urror trovênl.ítê3 dê ort.ôlróor lntê.n.cio.àl!/múltil.t.r.is d. créd

Data Cancelamento

CPF: 2254273469 (199!U!)

oes«ição Resumida do obiêto" contÉtação de organização(ões) cooperdtivas e/ou ãssociações de câtadores

de materiais reqdiveis e reúiliáveis pará a êleorÉo de sêMç06 público de

PRoCESSAI,IEIITO e CO!íERGAUTÁçÀO de reíicuos sólúo6 urbãnos

poteíchlmênte reutiliáveis e/ou recidáveis sec6, de cârd<tefi'sbcas

Dotã@ oíçameítáriô' 21mtt8írm342076339039@«)

Preço miirimo/Refeíência d€ preço - 492.795,60

Data Publicaéo Termo raüficação 1576672ç22

Data de Lan9mento do Edital

Oata da AbeÍtlrô das PÍoposrã§

Há itêns etd!si!6 p.ra EPP/I'íE?

Há coüi de pafticipaéo pan EPP/ME?

Trata-sê d€ óra com exiÉnch de subcoÍttrdtação de EPP/MEa

Há pÍioridâde para aquisl;õês de microempresô regionôis ou locais?

Percentual de participação: 0,00

https://sêrvicos.tcê.pr.govbr/TCEPR/Municipal/aml/DetalhesProcessoCompra.aspx 111

Mural de Licitaçóes Municipais

Detalhes processo licitatório



1614412022 0A:44 Transparência Fly

Tffi"
Consulta de licitações

ol

FtS
À69

o1

:j
,&

União da Vitória
PRUF
'16Número da licitação:
2

Número do processo: 179

AbertaSituação:
Contratação de orgênizaÇão(ões) cooperâtivas e/ou associações de catadores de materiais reciclávêis e

reutilizáv;is para a-execrjçad oe !erviàos público de PRoCESSAN,4ENTo e coMERClALlzAÇÃo de rêsíduos
flcaracte sstica rndo tacil ores Udelm rente tiu zave e/ouS cicláTE et seS ScoltdSO Uos nrba OS nte ca epo

n VitóriaU b ntca l\ilo nu ct do U daaonlrove ne dte seOS de etacol eIS va@da OS

Crité.io dê julgamento i
Tipo da licitaçãor Sorteio

Contato:
TêlêÍonê 4235211200

20lOgl202214|OO:OO

21l1gl2022 14tO0tO0Data e hora da abêrtura
dos envelopes:

Data da homologação
Data da anulâção

Lei 8666/1993 Art. 25, CAPUTArtigo - lnciso:

Descri

Data da
Recebimento de

Documentos

.)otaçôes

o da licita o

até:

Dotaçáo '1463570 - [ranutenção da Secretaria lúunicipal de [.4eio Am bient

Elemento 33903900000000
órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL IUEIO AMBIENTE

Unidade 1 . SECRETARIA [,âUNICIPAL I\,4EIO A[,4BIENTE

Complemento do
elemento:
Recurso: 00511.100511 .01.07.00.00 - Taxas - Presta odeSe S

Nome Dêscrição

Edital de Chamamento Público n.'006i2022.

ANEXO I - Termo de Referéncia e Projetos Básicos ê Planilha de Composição de Custos
Disponibilizado no
dia 1610A12022.

Baixar arquivo

Publicaçoes do Aviso de chamamento Público
Disponibilizado no
dia 16llal2l22. Baixar arquivo

httpsi//ê-govbêthâ.c.m.br/trahsparehcia/01037-138/con_licitacoes.Íaces 1t1

Município de União da Vitória - PR

Cidadê:

Número de itêns:

Objeto:

MARIA CELESTE DE ASSUNÇÀO MANCE

16t0812022

Disponibilizado no
dia 1610A12022.

Baixar arquivo



16108120221O:25 webmail.uniaodavitoria.pr.gov.br/printMes6age.php?langPrint=lmprimir&langClose=Fêchar Janela&localld=ext-gen'1200

Imprimir Fecl

FLS o!

FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO!
Bom dia,

Segue anexo o Edital de Chamamento Público no
006l2022 - Processo Administrat ivo no 179 t2o22.
"Contratação de organização(ões) cooperativas e/ou
associações de catadores de materiais recicláveis e

-_'eutilizáveis para a execução de _ serviços público de
PROCESSAMENTO e COMERCIALIZAÇÃO de resíduos sótidos
urbanos potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis secos, de
características domiciliares ou equiparados, proveniente dos
serviços de coleta seletiva pública no Município de União da
Vitória."

Segue, também as publicações do Aviso de

FAVOR ENCAMINHAR O EDITAL PARA POSSIVEIS
INTERESSADOS.

*-\tt,
Celeste.

Favor conÍirmar o recebimento deste
DepeÍtemento de Licitações - Prefeitura de Uniâo da Vitórta - PR

E-mail: licitacao@unlaodavltoria.pr. gov.br
Tel.l O42 3521-12OO

webmail.uniaodavitoria.pr.gov.br/printMessage.php?lêngPrint=lmprimir&lahgClose=Fechar Janela&localld=eí-geh 1200 111

EDITAL - CHAMAMENTo púeLrco N.o 006/2022
De: licitacao@uniaodavitoria. pr.gov.br
Para: meioambiente@ u niaodavitoria. pr.gov. br
Oatat 76/08/2022 70:25

Chamamento.
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v

refeit ra detl
I

I

q

Í @r

L0

U ão dan Vitória
FLS
J71

o
4

9É uNiÁo

L'

cHAMAMENTo púettco N" 006/2022 - PRocEsso AoMlNlsTRATlvoN." 17912022

situação: Aberta

) VUNTCíprO DE UNtÀO DA VtTORtA, Estado do Paraná, por intermedio da Secretaria À,,1unicipal

O," ru,o Ambiente - sErvlMA, tornâm público, por mero da comissão de Permânente de

ô icltação, nomeada através do Decreto n.' 512022, que realizará CHAMAN/ENTO PUBLlCO pêrê

:ontratação de organização(ôes) coopêrativas e/ou associaç6es de catâdores de

,'f nateriais recicláveis e reutilizáveis parâ a execução de serviços público de

pRocEssAMENTO e COMERCTALIZAçÃO de resíduos sólidos urbanos potêncialmente

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

proveniente dos serviços de coleta seletiva pública no MunicÍpio de União dâ vitória.

\-u Os serviÇos de processamento compreendem as atividades de. recepção, seleção e manuseio

(triâgem), prensagem, eníardamento e armazenamento temporário até ô comercialização dos

materiais fruto desta atividade, bem como também o manelo e o encaminhamento para a

destinâÇãoi disposição final dos rejeitos, em conformidade com fulcro oo arl. 24, inciso XXVll,

da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, com a redação dêda pelo ari. 57 da Lei no 11 .445, de

05 de junho de 2OA7, e legislação correlata, bem como as demais exigências previstas neste

Ed ita I e seus Anexos.

DATA DE ABERTURA. 20 de setembro de 2A22

uniaodavitoria.prgovbr/châmamento-pubtico/chamamento-publico-no-006-2022-processo-administrativo-n-o-'! 79-2022l 1t3
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HORÁR|O: i 4hOOmrn (Horário de Brasrlia-DFl

PROTOLO DOS ENVELOPES: Setor de Protocolo Geral da Prefeitura l\lúnicipal de União a

Vitória, sito à Rua Dr. Cruz Machado, n.'205, andar térreo, Centro - União dâ Vitória/PR -

Horário de Atendimento das 12h00min até às 18h00min.

LOCAL OA SESSÃO: Rua Dr. Cruz Machado, n " 205, 4" andar, Sala de Lrciiações, Bairro Centro

Número do Chamamento Público

\-/ 00612022

úNl4o

SLF o
2

\ J7
Lr

Número do Processo

o 7et2022

o )ata de Abertura dos Envelopes

Ír 1ot09t2022

Vencedor

Motivo da Anulaçâo

0bservações

Do(umentos Disponíveis

Para acessar os documentos é necessário possuir um leitor de Documento PDF em seu computador ou

smanphone.

EDITAL do Chamamento Público n." 006120?2

ANExo I - rermo de Referência 
" 
,r?;:l;jrr'cos e Planilha dê composição de

PUBLTCAçOES do Aviso de Chamamento

uniaodavitoria.pr.gov.brlchamamento-publico/châmamento-publico-no-006-2022-processo-administralivo-n-o-179-2022/ 2t3
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Diário Oficial dos Municípios do Paraná.

16/08t2022

Jornal O lguassú (Local).

16t08t2022

Mural do Tribunal de Contas do PR.

'16t08/2022

Mural Público.
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Horário de Atendimento: Segunda a Sexta-feira - 12:00h às 18:00h

Disque lluminação Pública: 0800 71 9 9900 ou (42) 3521-1212
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