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DECRETO N050/2019 de 14 de março de 2019. 

Súmula: "Nomeia Membros para o 
compor, Comissão de Seleção e 
Comissão de Monitoramento e 
Avaliação em atenção a Lei 
Federal n° 13.019/2014." 

O Prefeito do Município de Honório Serpa, Estado do Paraná, LUCIANO DIAS, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, considerando o disposto na Lei 
13.019 de 31 de julho de 2014 e suas alterações; considerando o Decreto Municipal 
n°175/2018; Considerando a necessidade de firmar termos de fomento, termo de 
colaboração e acordo de cooperação, visando a promoção de ações e atividades 
voltadas ao interesse público em parceria do Município com entidades do 3° setor, 
Considerando que os atos normativos acima descritos determinam a designação de 
uma Comissão de Seleção e Comissão de Avaliação e Monitoramento destinado a 
processar e julgar chamamentos públicos e os casos de dispensa ou inexigibilidade 
de chamamento público; 

DECRETA 

Art. 10. Nomear os membros abaixo relacionados para comporem o Comissão de 
Seleção e Comissão de Monitoramento e Avaliação: 

Ø 	COMISSÃO DE SELEÇÃO 

Gabriel Lemos 
Alexsandro Santin Martins 
Ederson Luiz dos Santos 
Nayane Santa Rosa Mello. 
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
Roque Bresolin; 
Celso Tavares; 
Eritana Aparecida Jaguszewski 
Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Honório 	.., stado do Paraná, aos 14 dias do 

mês de março de 2019. 
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Prefeitura Municipal de Honório Serpa 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
COMISSÃO DE SELEÇÃO E MONITORA MENTO 

DECRETO N°50/2019 de 14 de março de 2019. 

Súmula: "Nomeia Membros para o compor, 
Comissão de Seleção e Comissão de Monitoramento 
e Avaliação cm atenção a Lei Federal nU 

13.019/2014." 

O Prefeito do Município de Honório Serpa. Estado do Paraná. 
LUCIANO DIAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, considerando o disposto na Lei 13.019 de 31 de julho de 2014 e 
suas alterações; considerando o Decreto Municipal n°175/2018: 
Considerando a necessidade de firmar termos de fomento, termo de 
colaboração e acordo de cooperação, visando a promoção de ações e 
atividades voltadas ao interesse público em parceria do Município 
com entidades do 3° setor, Considerando que os atos normativos 
acima descritos determinam a designação de uma Comissão de 
Seleção e Comissão de Avaliação e Monitoramento destinado a 
processar e julgar chamamentos públicos e os casos de dispensa ou 
inexigibilidade de chamamento pública: 

DECRETA 

Ait, 1°. Nomear os membros abaixo relacionados para comporem o 
Comissão de Seleção e Comissão de Monitoramento e Avaliação: 

COMISSÃO DE SELEÇÃO 
Gabriel Lemos 
Alexsandro Santin Martins 
Ederson Luiz dos Santos 
Nayane Santa Rosa Mello. 

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
Roque Bresolin; 
Celso Tavares; 
Eritana Aparecida Jaguszewski 

Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa, Estado do Paraná, 
aos 14 dias do mês de março de 2019. 

LUCIANO DIAS 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Rovanir José Noli 

Código Identificador:A8A8FDE3 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 25/03/2019. Edição 1721 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°01/2021 PELA LEI 13.019/14 

1. PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: 

1.1. O Município de Honório Serpa/PR torna público aos interessados que no dia e 

hora abaixo indicados será realizado o CHAMAMENTO PÚBLICO para a 

seleção de Organizações da Sociedade Civil - OSC, localizadas neste Município 

para a celebração de TERMO DE COLABORAÇÃO, por intermédio da Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente para realizar a coleta e triagem de materiais secos 

recicláveis no Município de Honório Serpa; 

1.2. Este chamamento público e o instrumento dele decorrente são regidos pela Lei 

Federal n° 13.019/2014, de 31 de julho de 2014, Decreto Municipal n° 175/2018, 

alterações supervenientes e demais disposições legais e regulamentares 

aplicáveis; 

1.3. Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos que 

seguem: 

1.3.1. Recebimento das Propostas: A partir das 8h3omin do dia 03 de 

maio de 2021; 

1.3.2. Abertura da Sessão Pública: Às 09 horas do dia 31 de maio de 

2021. 

1.4. As propostas serão abertas em sessão pública, a realizar-se no dia 31 de maio de 

2021, às g:oo horas, na sala do Setor de Licitações, sito à Rua Elpídio dos Santos, 

541, Município de Honório Serpa/PR. Ocorrendo decretação de feriado ou outro 

fato superveniente, de caráter público que impeça a realização deste evento na 

data acima mencionada, a sessão pública deste chamamento público ficará 

automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 

horário, independentemente de nova comunicação. A íntegra do edital e seus 
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anexos 	podem 	ser 	obtidos 	gratuitamente 	no 	site: 

https://www.honorioserpa.pr.gov.br/  

1.5. Será selecionada uma única proposta, observada a ordem de classificação. 

2. OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

2.1. O termo de colaboração terá por objeto selecionar associação/cooperativa de 

catadores de materiais recicláveis, nos termos do que dispõe o art. 20,  alínea b, da 

Lei 13.019/2014, apta a realizar a coleta seletiva dos resíduos secos produzidos, de 

acordo com o disposto no plano de trabalho, conforme modelo anexo II. 

2.2.A contrapartida do Município será a entrega de: 

2.2.1. 01 (um) CONJUNTO COLETOR DE RECICLÁVEIS COM CAPACIDADE 

DE PBT(MÍNIMO) 7.000 KG E CMT(MÍNIMO) 9.500 KG. RODADO DUPLO 

NA TRASEIRA. NA  COR BRANCA. SISTEMA DE FREIO DE SERVIÇO E DE 

ESTACIONAMENTO A AR OU DISCOS VENTILADOS NA DIANTEIRA. 

POTÊNCIA MÍNIMA DE 150 CV E TORQUE DE 38 M.KGF. ENTRE EIXOS 

NÃO INTERIOR A 3.500MM. CAMBIO DE 5  MARCHAS A FRENTE, 

SINCRONIZADAS. SUSPENSÃO DIANTEIRA COM MOLAS DE PERFIL 

PARABÓLICO OU AMORTECEDORES TELESCÓPICOS DE DUPLA AÇÃO, 

E TRASEIRA SEMI ELÍPTICAS OU PERFIL PARABÓLICO, COM COLETOR 

SOBRE O CHASSI, FABRICADOS EM AÇO ESTRUTURAL LNE28, COM 

ÊMBOLO DE ACOMODAÇÕES TRACIONADO POR DUAS CORRENTES 

LATERAIS, ACIONADOS POR MOTOR HIDRÁULICO, CONTENDO 

CALHAS PARA CAPTAÇÃO DE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO ATÉ 50 

LITROS E DEPÓSITO PARA O TRANSPORTE DE ÓLEO DE FRITURA JÁ 

UTILIZADO PARA ATÉ 200 LITROS, COM DESCARREGAMENTO POR 

MEIO DE MANGOTE COM REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO 

COM SISTEMA DE CARREGAMENTO LATERAL POR MEIO DE 04 

TAMPAS CORREDIÇAS DE DESLIZAMENTO HORIZONTAL ATRAVÉS DE 
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ROLDANAS QUE SEGUEM EM GUIAS E ABERTURA INDIVIDUAL. COM  

PLATAFORMA RETRÁTIL DE APOIO NA TRASEIRA PARA OS 

TRABALHADORES DA COLETA. O SISTEMA ELÉTRICO DEVE SER DE 12 

V COM CONJUNTOS DE LANTERNAS TRASEIRAS E LATERAIS. TOMADA 

DE FORÇA PARA ALIMENTAR SISTEMA HIDRÁULICO DE 

COMPACTAÇÃO. FIXAÇÃO DE ARTE E LOGO MARCAS DE ACORDO COM 

O MODELO DEFINIDO. MEDIDAS MÍNIMAS DE CADA UNIDADE: 

ALTURA 2.02M, LARGURA 2,2M. COMPRIMENTO: 6,955M, TAXA DE 

ACOMODAÇÃO DE CARGA: 3,1. CAPACIDADE 9,5  M3. PNEUS 215/75 

R17,5. FABRICANTE DEVE POSSUIR CÓDIGO NIEV PARA O DEVIDO 

EMPLACAMENTO. 

2.2.2. 01 (uma) prensa hidráulica vertical no valor de R$ 34.142,14 (trinta e quatro 

mil cento e quarenta e dois reais e quatorze centavos); 

2.2.3. 01 (uma) balança eletrônica no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 

2.2.4. 01 (uma) esteira mecânica no valor de R$ 61.429,00 (sessenta e um mil 

quatrocentos e vinte e nove reais); 

2.2.5. 01 (uma) empilhadeira elétrica no valor de R$ 20.098.75 (vinte mil e 

noventa e oito reais e setenta e cinco centavos); 

2.2.6. 01 (um) carrinho transportador de fardos no valor de R$ 815,70 (oitocentos 

e quinze reais e setenta centavos); 

2.2.7. 01 (um) carrinho transportador de Big Bag no valor de R$ 1.062,50 (um mil 

e sessenta e dois reais e cinquenta centavos); 

2.3. 	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA PARCERIA: 

2.3.1. Efetivar uma parceria de colaboração com objetivo de: 

2.3.1.1. 	Desenvolver as atividades de triagem dos materiais recicláveis, 

coletados pela coleta seletiva do Município tais como alumínio, papel, 

plástico e vidro, acondicionando-os em seus respectivos latões, de acordo 

com o tipo de cada material. Deve ser feita a triagem/separação dos 
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resíduos de acordo com sua tipologia, separados em recipientes 

adequados; 

2.3.1.2. Submeter o material já separado à prensagem; 

2.3.1.3. Realizar o transporte e a venda do material já separado e prensado 

para empresas recicladoras que fazem o processo de reciclagem, 

tornando a usar esses materiais como matéria-prima; 

2.3.1.4. Os materiais que não forem passíveis de reciclagem (materiais sujos 

por exemplo) deverão ser encaminhados para coleta de lixo tradicional 

sob a responsabilidade de acomodação e entrega da associação 

vencedora; 

2.3.1.5. Uma vez separados por tipo, os materiais devem ser prensados e 

enfardados, de forma a minimizar seu volume para o armazenamento. 

3. JUSTIFICATIVA 

3.1. Os catadores de matérias reutilizáveis e recicláveis desempenham papel 

fundamental na implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

com destaque para a gestão integrada dos resíduos sólidos. De modo geral, atuam 

nas atividades da coleta seletiva, triagem, classificação, processamento e 

comercialização dos resíduos reutilizáveis e recicláveis, contribuindo de forma 

significativa para a cadeia produtiva da reciclagem. 

3.2. A atuação dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, cuja atividade 

profissional é reconhecida pelo Ministérios do Trabalho e Emprego desde 2002, 

segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), contribui para o aumento 

da vida útil dos aterros sanitários e para a diminuição da demanda por recursos 

naturais, na medida em que abastece as indústrias recicladoras para reinserção 

dos resíduos em suas ou em outras cadeias produtivas, em substituição ao uso de 

matérias-primas virgem. 

3.3.0 fortalecimento da organização produtiva dos catadores em cooperativas e 

associações com base nos princípios da autogestão, da economia solidária e da 
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colaboração com o parceiro público representa oportunidades de geração de renda 

para os cooperados. 

4. IMPACTO SOCIAL ESPERADO 

4.1. A inclusão social dos catadores como premissa básica para a promoção da saúde 

de tais agentes, aumento da renda familiar, estável e constante, que possibilita aos 

catadores viverem em melhores condições e a compatibilização do 

desenvolvimento econômico e social com a preservação do meio ambiente, como 

forma de implementação da Política Nacional do Meio Ambiente. 

5. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 

5.1. Poderão participar deste Edital as cooperativas formadas por catadores, assim 

consideradas aquelas definidas pelo art. 20,  inciso 1, alíneas "b", da Lei n° 13.019, 

de 2014; 

5.2. Para participar deste Edital, a cooperativa deverá cumprir as seguintes exigências: 

5.2.1. O representante da cooperativa participante deverá apresentar carta de 

credenciamento, conforme modelo constante no Anexo 1 - Credenciamento, 

estando ciente, e concordando, com as disposições previstas no Edital e seus 

anexos, bem como se responsabilizando pela veracidade e legitimidade das 

informações e documentos apresentados durante o processo de seleção. 

5.2.2. Não será permitida a atuação em rede. 

6. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE 

COLABORAÇÃO 

6.1. Para a celebração da parceria, a Administração Pública convocará a organização 

da sociedade civil selecionada com a melhor proposta para, no momento da 
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apresentação do plano de trabalho, ou seja, no prazo de 05 dias úteis da 

convocação, apresentar os documentos mencionados no item 9  deste edital. 

6.2.A organização da sociedade civil classificada em primeiro lugar deverá apresentar, 

no Setor de Licitações, sito à Rua Elpídio dos Santos, no 541, Município de 

Honório Serpa/PR no horário da o8h3omin às 11h3omin e das 13hoomin às 17hs, 

em dias de expediente, no prazo indicado no item 6.1, após a convocação, os 

documentos que comprovem o cumprimento dos requisitos previstos no inciso 1 

do caput do art. 20, nos incisos 1 a V do caput do art. 33  e nos incisos II a VII do 

caput do art. 34  da Lei n° 13.019/2014, e a não ocorrência de hipóteses que 

incorram nas vedações de que trata o art. 39  da referida Lei; 

6.3. Serão consideradas regulares as certidões fiscais e trabalhista positivas com efeito 

de negativas. 

6.4. Todos os documentos apresentados para o certame deverão ser originais, ou 

cópias autenticadas por tabelião, Pregoeiro ou servidor integrante da Equipe de 

apoio da Comissão de Licitação e Seleção nomeada pelo Decreto Municipal n° 

06/2018. Os documentos expedidos pela internet poderão ser apresentados em 

forma original, ou cópia reprográfica sem autenticação, entretanto, deverão estar 

legíveis, contendo o código de verificação online, estando sujeitos à verificação de 

suas autenticidades através de consulta realizada pela Comissão de Licitações. A 

autenticação por servidor deverá ser requerida e realizada em até 03 (três) dias 

anteriores a data de abertura dos envelopes contendo as propostas. 

6.5. Todos os documentos apresentados para o certame deverão ser correspondentes 

unicamente à matriz da licitante ou à filial que ora se habilita para o edital (devem 

ser em nome de uma única OSC, razão social e CNPJ). Os documentos que não 

contiverem data de validade expressam serão aceitos com data de expedição não 

superior a 6o (sessenta) dias retroativos a data de abertura do edital. 
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7. COMISSÃO DE SELEÇÃO 

7.1. A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado somente a processar e julgar 

o presente chamamento público, previamente designada, na forma da Lei, pelo 

Decreto Municipal. 

7.2. Deverá se declarar impedido o membro da Comissão de Seleção que tenha, nos 

últimos 5  (cinco) anos, mantido relação jurídica com, ao menos, uma das 

entidades participantes do chamamento público, celebrante ou executante do 

termo de colaboração ou fomento, devendo ser designado membro substituto com 

qualificação equivalente. (art. 27, § 20  e 30,  da Lei n° 13.019, de 2014 e §20  do art. 

23, do Decreto Municipal n° 522/2017). 

7.3. A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não obsta a 

continuidade do processo de seleção. Configurado o impedimento, o membro 

impedido deverá ser imediatamente substituído por membro que possua 

qualificação equivalente à do substituído, sem necessidade de divulgação de novo 

Edital. 

7.4. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar 

assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado. 

7.5. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para 

verificar a autenticidade das informações e documentos apresentados pelas 

entidades concorrentes ou para esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer 

situação, devem ser observados os princípios da isonomia, da impessoalidade e da 

transparência. 
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8. DO PROCEDIMENTO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

8.1. O Procedimento de Chamamento Público observará as seguintes etapas: 

ATO/PROCEDIMENTO PRAZO/DATA 

Impugnação ao edital 5 dias úteis anteriores à sessão pública 

Recebimento das propostas 03 de maio de 2021 a 31 de maio de 2021 

Credenciamento e sessão pública para 

apresentação das propostas 

31 de maio de 2021 

Julgamento preliminar 07 de junho de 2021 

Divulgação do julgamento preliminar 07 de junho de 2021 

Recursos: apresentação e análise 07 de junho de 2021 a 14 de junho de 2021 

Homologação do resultado 15 de junho de 2021 

Convocação 	para 	a 	apresentação 	de 

documentos para a celebração da parceria 

21 de junho de 2021 

Divulgação 	do 	termo 	de 	colaboração 

objetivo da parceria 

21 de junho de 2021 

8.2.0 credenciamento (anexo 1), em mãos, e as propostas (anexo II) serão 

apresentadas pelas OSCs, por meio de envelope, no setor de licitações, até a data 

e horário estipulado do item 1.2 - 1, com a seguinte indicação externa: 

Ao Município de Honório Serpa/PR 

Envelope n.° 01- PROPOSTA 

Setor de Licitações Chamamento Público n° 01/2021 

Abertura: (dia, mês, ano e horário) 

Licitante: (denominação social completa da empresa e n.° do CNPJ) 

Fone: (obrigatório) 
E-mail: (Obrigatório) 
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8.3.Após homologação do julgamento final, a OSC selecionada (fase de celebração), 

mais bem classificada, deverá enviar os documentos solicitados e plano de 

trabalho em um envelope com os dados acima, escrito DOCUMENTAÇÃO 

PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO. 

8.4.A proposta, em uma única via impressa, deverá ter todas as folhas rubricadas e 

numeradas sequencialmente e, ao final, ser assinada pelo representante legal da 

OSC proponente; 

8.5.Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será 

recebida, assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não 

forem explícita e formalmente solicitados pela Administração; 

8.6.A avaliação das propostas terá caráter eliminatório e classificatório; 

9. DAS PROPOSTAS 

9.1. As propostas deverão conter, no mínimo, as seguintes informações (Anexo II): 

9.1.1. Descrição de metas qualitativas e quantitativas, mensuráveis, a serem 

atingidas e de atividades (ações) ou projetos a serem executados, devendo 

haver detalhamento do que se pretende realizar ou obter, bem como quais 

serão os meios utilizados para tanto; 

9.1.2. Forma e prazo para a execução das atividades (semanal, mensal etc.) ou dos 

projetos e de cumprimento das metas a eles atreladas; 

9.1.3. Definição dos parâmetros (indicadores, documentos e outros meios) a 

serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas. 

io. ETAPA COMPETITIVA DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS PELA 

COMISSÃO DE SELEÇÃO. 

10.1. 	Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção 

analisará as propostas apresentadas pelas OSCs concorrentes. A análise e o 
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julgamento de cada proposta serão realizados pela Comissão de Seleção, que terá 

total independência técnica para exercer seu julgamento; 

	

10.2. 	As propostas deverão conter informações que atentem para os critérios de 

julgamento estabelecidos no Anexo II - Modelo de Proposta. 

	

10.3. 	A pontuação seguirá o quadro a seguir: 

Mais tempo de registro' 1 (um) ponto por ano com máximo de 10 

(dez) pontos 

10 

Mais associados2 2 (dois) pontos por associados com 

máximo de 20 (vinte) pontos 

20 

Maior 	abrangência 	de 

materiais coletados3 

5  (cinco) pontos por material coletado 

com máximo de 70 (setenta) pontos 

70 

Total 100 

10.4. 	A associação/ cooperativa que obtiver maior pontuação na tabela acima 

descrita, será classificada em primeiro lugar para formalização do Termo de 

Colaboração. 

10.5. 	A quantidade de associados será o primeiro critério de desempate, após, os 

anos de experiência, e, caso persista o empate, será realizado um sorteio. 

11. OBJETIVOS DA PARCERIA, PLANO DE TRABALHO E DOTAÇÃO DE 

PESSOAL 

11.1. 	A OSC deverá apresentar por escrito sua compreensão dos objetivos da 

parceria, sua metodologia para executar as atividades e obter os resultados 

1  Contado do comprovante de inscrição do CNPJ 
2  Conforme ATA? 

Conforme proposta 
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esperados. Deverá identificar a realidade do município e explicar o enfoque a ser 

adotado para sanar os problemas detectados. 

	

11.2. 	O Plano de Trabalho deverá ser coerente com o enfoque, abordando 

detalhadamente as metas a serem alcançadas, para que se atinja o objeto da 

parceria. 

	

11.3. 	A dotação de pessoal deverá demonstrar a estrutura e composição da equipe 

que desempenhará as funções, a fim de serem atingidas as metas do plano de 

trabalho. 

12. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR 

	

12.1. 	A Administração Pública divulgará o resultado preliminar do processo de 

seleção, publicando a ata do resultado na página do sítio oficial do Município, no 

site https://www.honorioserpa.pr.gov.br , no link licitações. 

13. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR. 

	

13.1. 	Haverá fase recursal, contados da intimação (por e-mail e publicação no site 

e Átrio "imprensa oficial"), após a lavratura da ata do resultado preliminar. A 

ON 	divulgação do resultado do processo de seleção será feita no site do Município; 

	

13.2. 	Os participantes que desejarem recorrer contra o resultado preliminar 

deverão apresentar recurso administrativo, no prazo de 5  (cinco) dias úteis, 

contados da intimação, após a lavratura da decisão preliminar, à Comissão que a 

proferiu, sob pena de preclusão. Não será conhecido recurso interposto fora do 

prazo. O recurso terá efeito suspensivo; 

	

13.3. 	Os recursos deverão ser encaminhados à Comissão que proferiu a decisão, 

no endereço constante no item 6.2 do edital; 

13.3.1. É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos 

indispensáveis à defesa de seus interesses, arcando somente com os devidos 

custos; 
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13.3.2. Interposto recurso, a Comissão de Seleção dará ciência dele para os demais 

interessados para que, no prazo de 5  (cinco) dias úteis, contados 

imediatamente após o encerramento do prazo recursal, apresentem 

contrarrazões, se desejarem. 

14. ANÁLISE DOS RECURSOS PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

	

14.1. 	Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar sua decisão 

no prazo estimado de 5  (cinco) dias úteis, contados do fim do prazo para 

recebimento das contrarrazões, ou, dentro desse mesmo prazo, encaminhar o 

recurso ao Sr. Prefeito Municipal, com as informações necessárias à decisão final; 

14.1.1. A decisão final do recurso, devidamente motivada, será proferida no prazo 

estimado de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento. A decisão será 

motivada, podendo consistir em declaração de concordância com 

fundamentos de parecer anterior, informações, decisões ou propostas, que, 

neste caso, serão parte integrante do ato decisório. Não caberá novo recurso 

contra esta decisão; 

14.1.2. Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do 

vencimento. Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no 

âmbito do órgão ou entidade responsável pela condução do processo de 

seleção; 

14.1.3. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

15. HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO DA 

FASE DE SELEÇÃO 

	

15.1. 	Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição 

de recurso, a Administração homologará e divulgará, no seu sítio eletrônico oficial 
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o resultado definitivo do processo de seleção (art. 27, §40, da Lei n° 13.019, de 

2014). 

15.1.1. A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 

27, §60, da Lei n° 13.019, de 2014). 

15.1.2. Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma única 

entidade com proposta classificada (não eliminada), e desde que atendidas às 

exigências deste Edital, a Administração Pública poderá dar prosseguimento 

ao processo de seleção e convocá-la para iniciar o processo de celebração. 

16. CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DA PARCERIA 

	

16.1. 	Após a homologação, ocorrerá a convocação para apresentação da 

documentação para celebração da parceria. 

	

16.2. 	A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do 

instrumento de parceria: 

16.2.1. Etapa 1:  Convocação da OSC selecionada para apresentação do plano de 

trabalho e comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da 

parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais. 

16.2.2.Para a celebração da parceria, a Administração Pública convocará a OSC 

selecionada, para, no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, a partir da convocação, 

apresentar a documentação exigida para comprovação dos requisitos para a 

celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos legais (arts. 28, 

caput, 33, 34 e  39  da Lei n° 13.019, de 2014); 

16.2.3. Etapa 2:  Apresentação da documentação, para comprovação dos requisitos 

para a celebração e a comprovação de não impedimento. 
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16.3. REGULARIDADE JURÍDICA 

16.3.1. Cópia do estatuto social e das suas alterações devidamente registradas, que 

estejam em conformidade com as exigências previstas no art. 33  da Lei n° 

13.019/2014; 

(,%6.3.2. Cópia da última ata de eleição da diretoria, devidamente registrada, em que 

conste a relação de dirigentes atuais da organização da sociedade civil; 

(j 16.3.3. Relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade 

civil, conforme seu estatuto social, com respectivos endereços, número e 

órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no cadastro 

de Pessoa Física - CPF; 

16.4. 	A OSC deverá comunicar alterações em seus atos societários e no quadro de 

dirigentes, quando houver. 

16.5. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

L/16.5.1. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, emitida do site 

da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que comprove a existência e a 

efetiva atividade da organização da sociedade civil há, no mínimo, 1 (um) ano; 

£.4'6.5.2. Cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil tem 

como domicílio fiscal de sua sede administrativa o endereço registrado no 

CNPJ; 

L/  16-5.3.  Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e a 

Dívida Ativa da União; 

L  16.5.4. Certidão de Negativa de Débitos Estadual; 

L-  16.5.5. Certidão de Negativa de Débitos Municipal; 

( 

	

	16.5.6. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 

FGTS; 

16.5.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 
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16.6. REGULARIDADE TÉCNICA 

16.6.1. Licença ambiental do local a ser utilizado; 

(,A6.6.2. Licença dos bombeiros do local a ser utilizado; 

.4.6.6.3.Alvará de funcionamento regularmente emitido; 

16.6.4.A OSC deverá ter a seguinte estrutura física mínima: 

16.6.4.1. Para utilização dos maquinários que serão dispostos na usina de 

reciclagem, se faz necessário um barracão com dimensões mínimas de 

90m2  com fechamento em alvenaria e cobertura de telha de fibrocimento 

ou aluzinco, o piso deverá ter espessura mínima de icm de concreto 

desempenado com tela de aço de 5mm em toda sua extensão, na parte de 

segurança deverá ser seguido as normas do corpo de bombeiros do 

paraná, o layout do maquinário fica a critério da empresa vencedora da 

concorrência. 

16.6.4.2.A estrutura física não precisa necessariamente estar pronta no ato da 

apresentação da proposta, podendo, em caso de ser a vencedora do 

certame, ser finalizada dentro do prazo improrrogável de 60 (sessenta)  

dias:  

16.6.4.3. Não cumprida a exigência de estrutura física contida no item 16.6.4.2 

a OSC perderá o direito de assinatura do termo e o certame passará para 

o concorrente mais bem colocado a seguir. 

17. DOS IMPEDIMENTOS 

17.1. 	Não poderão celebrar a parceria decorrente deste chamamento público as 

organizações da sociedade civil: 

17.1.1. Suspensas temporariamente da participação de chamamento público e 

impedidas de celebrar parceria ou contrato com a Administração, enquanto 

perdurar a penalidade (art. 39,  inciso V, alínea "a" e "e", da Lei n° 13.019, de 

2014); e 
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17.1.2. Declaradas inidôneas para participar de chamamento público ou celebrar 

parceria ou contrato com a Administração, enquanto perdurar a penalidade 

(art. 39,  inciso V, alínea "b" e "d", da Lei n° 13.019, de 2014); 

17.1.3. Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja 

autorizada a funcionar no território nacional (art. 39,  caput, inciso 1, da Lei 

no  13.019, de 2014); 

17.1.4. Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente 

celebrada (art. 39,  caput, inciso II, da Lei n° 13.019, de 2014); 

17.1.5. Tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério 

Público, ou dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública 

Municipal, estendendo- se a vedação aos respectivos cônjuges, companheiros 

e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, exceto 

em relação às entidades que, por sua própria natureza, sejam constituídas 

pelas autoridades referidas. Não são considerados membros de Poder os 

integrantes de conselhos de direitos e de políticas públicas (art. 39,  caput, 

inciso III e §§ 50  e 60, da Lei n° 13.019, de 2014); 

17.1.6. Tenha tido as contas rejeitadas pela Administração Pública nos últimos 5 

(cinco) anos, exceto se for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e 

quitados os débitos eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou revista 

a decisão pela rejeição, ou, ainda, a apreciação das contas estiver pendente de 

decisão sobre recurso com efeito suspensivo (art. 39,  caput, inciso IV, da Lei 

n° 13.019, de 2014); VII - Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares 

ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da 

Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos (art. 39,  caput, 

inciso VI, da Lei n° 13.019, de 2014); ou 

17.1.7. Tenha entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias 

tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de 

Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 

8 (oito) anos; que tenha sido julgada responsável por falta grave e inabilitada 

para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar 
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a inabilitação; ou que tenha sido considerada responsável por ato de 

improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos (art. 39,  caput, 

inciso Vil, da Lei n° 13.019, de 2014). 

	

17.2. 	Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados ou 

constatado evento que impeça a celebração, a OSC será comunicada do fato e 

instada a regularizar sua situação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de 

não celebração da parceria. 

	

17.3. 	Caso seja constatada necessidade de adequação no plano de trabalho 

enviado pela OSC, a Administração pública solicitará a realização de ajustes e a 

OSC deverá fazê-lo em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento 

da solicitação apresentada, sob pena de não celebração da parceria. 

	

17.4. 	A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção das 

providências impostas pela legislação regente, incluindo a aprovação do plano de 

trabalho, a emissão de parecer de órgão técnico e órgão de assessoria ou 

consultoria jurídica da Administração Pública, as designações do gestor da 

parceria e da Comissão de Monitoramento e Avaliação, e de prévia dotação 

orçamentária para execução da parceria; 

	

17.5. 	A emissão de parecer de órgão técnico da Administração Pública deverá 

pronunciar-se, de forma expressa, a respeito: 

17.5.1. Do mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de parceria 

adotada; 

17.5.2. Da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na realização em 

mútua cooperação da parceria prevista na Lei 13.019/2014; 

17.5.3. Da viabilidade de sua execução; 

17.5.4. Da verificação do cronograma de desembolso; 

17.5.5. Da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a 

fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos que 

deverão ser adotados para avaliação da execução física e financeira, no 

cumprimento das metas e objetivos; 

17.5.6. Da designação do gestor da parceria; 
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17.5.7. Da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria; 

17.5.8. Caso o parecer técnico ou o parecer jurídico, concluam pela possibilidade 

de celebração da parceria com ressalvas, deverá o administrador público 

sanar os aspectos ressalvados. 

	

17.6. 	Será nomeado um gestor (agente público responsável pela gestão) de 

parceria celebrada por meio de termo de colaboração ou termo de fomento, 

designado por ato publicado em meio oficial de comunicação, com poderes de 

controle e fiscalização para a parceria que terá as seguintes obrigações: 

17.6.1. Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; 

17.6.2. Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que 

comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e 

de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as 

providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas 

detectados; 

17.6.3. Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, 

levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento 

e avaliação de que trata o art. 59; 

17.6.4. Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às 

atividades de monitoramento e avaliação. 

18.DO RELATÓRIO MENSAL 

	

18.1. 	Caberá à OSC a emissão mensal dos seguintes relatórios: 

18.1.1. Quantidade de material reciclável coletado no mês anterior, desde o 

primeiro ao último dia do mês, separados por tipo de material. 

18.1.2. Quantidade de material reciclável coletado não aproveitável (rejeito) 

destinado ao aterro sanitário municipal; não há necessidade de separação por 

tipo de material. 
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18.1.3. Quantidade de material reciclável coletado destinado de forma 

ambientalmente adequada (venda, doação etc.) desde que registrada a forma 

da destinação, o destinatário e, se envolverem transferência de valores, esta 

quantidade e o número da nota fiscal. Listagem sempre atualizada dos 

colaboradores que fazem parte da parceria. Em todos os procedimentos 

realizados dentro e/ou fora do galpão, devem ser observados os seguintes 

critérios: 

18.1.3.1. Manutenção da ordem e zelo, bem como o respeito aos munícipes. 

18.1.3.2. É de responsabilidade da OSC o fornecimento de todos os 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) bem como outros 

equipamentos necessários à execução do serviço. 

19. DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO 

	

19.1. 	Será nomeada Comissão de Avaliação e Monitoramento (órgão colegiado 

destinado a monitorar e avaliar as parcerias celebradas com organizações da 

sociedade civil mediante termo de colaboração ou termo de fomento, constituído 

por ato publicado em meio oficial de comunicação, assegurada a participação de 

pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do 

quadro de pessoal da Administração Pública), que promoverá o monitoramento e 

a avaliação do cumprimento do objeto da parceria. 

	

19.2. 	Será emitido Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, nos termos 

do art. 59  da Lei n° 13.019/2014, assinado pelos integrantes da Comissão de 

Monitoramento e Avaliação 

	

19.3. 	O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo 

de outros elementos, deverá conter: 

19.3.1. Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 

19.3.2.Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto 

do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com 

base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho; 
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19.3.3. Descrição e avaliação dos bens transferidos pela Administração Pública; 

2o. DA PUBLICAÇÃO DA PARCERIA 

	

20.1. 	Publicação do extrato do termo de colaboração no sítio oficial do Município, 

no endereço eletrônico https://www.honorioserpa.pr.gov.br/  

	

20.2. 	O termo de colaboração somente produzirá efeitos jurídicos após a 

publicação do respectivo extrato no meio oficial de publicidade da Administração 

Pública (art. 38 da Lei n° 13.019, de 2014). 

21. DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

	

21.1. 	O termo de Colaboração terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da sua 

assinatura. O termo poderá ser prorrogado, na forma da Lei e do Decreto 

Municipal. 

	

21.2. 	O Termo de Colaboração deverá prever a cedência pelo parceiro público dos 

equipamentos necessários ao fiel cumprimento da parceria pelo OSC. 

	

21.3. 	Todos os recursos cedidos para a OSC deverão ser utilizados para satisfação 

do objeto da parceria, ficando sob a responsabilidade da OSC: 

21.3.1. rateio dos dividendos entre os membros cooperados/ associados 

encarregados da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio 

da OSC, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com 

pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, 

verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas; 

21.3.2. custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção 

em relação ao valor total da parceria (aluguel, telefone, assessoria jurídica, 

contador, água, energia, dentre outros); e 
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21.3.3. manutenção dos equipamentos e materiais permanentes essenciais à 

consecução do objeto e serviços de adequação de espaço físico, cedidos pelo 

parceiro público. 

22. DAS RESPONSABILIDADES E SANÇÕES 

	

22.1. 	Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as 

normas da Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal n° 522/2017, de 23 de maio de 

2017, a Administração Pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 

organização da sociedade civil as seguintes sanções administrativas, 

independentemente das posteriores sanções civis da Lei 8.429/1992: 

22.1.1. Advertência. A sanção de advertência tem caráter preventivo e será aplicada 

quando verificadas impropriedades praticadas pela Organização da Sociedade 

Civil 24 (pequenos transtornos ao desenvolvimento dos projetos que não 

acarretem prejuízos à Administração), e que não justifiquem aplicação de 

pena mais grave; 

22.1.2. Suspensão temporária da participação em chamamento público e 

impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da 

esfera de governo da Administração Pública sancionadora, por prazo não 

superior a dois anos. A sanção de suspensão temporária será aplicada nos 

casos em que forem verificadas reiteradas advertências ou irregularidades na 

celebração, execução ou prestação de contas da parceria, com desvio das 

finalidades a que se propunha a Lei 13.019/2014, e não se justifique a 

imposição de penalidade mais grave, considerando-se a natureza e a 

gravidade da infração cometida, as peculiaridades no caso concreto, as 

circunstâncias agravantes ou atenuantes e os danos que dela provierem para 

a Administração Pública. 

	

22.2. 	Configura-se como fato grave, passível de prejudicar a execução da parceria 

e ensejar a aplicação de suspensão temporária de participar de chamamento 

público, cabendo defesa prévia, as seguintes hipóteses: 
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22.2.1.Atraso no cumprimento das obrigações assumidas, que tenham acarretado 

prejuízo à Administração; 

22.2.2. 	Execução insatisfatória do plano de trabalho (projeto), se antes tiver 

havido aplicação da sanção de advertência; 

22.2.3. 	Na ocorrência de qualquer ato ilícito praticado pela OSC visando 

frustrar os objetivos do projeto ou que inviabilize o edital, resultando na 

necessidade de promover novo certame; 

22.2.4. 	Recusar-se, sem motivo de causo fortuito ou força maior, a assinar o 

Termo de Colaboração ou Fomento dentro do prazo estabelecido; 

22.2.5. 	Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las 

inadequadamente, principalmente quanto à prestação de contas; 

22.2.6. 	Recusar-se a realizar a limpeza dos equipamentos, áreas de convívio, 

galpão de triagem/deposito e áreas adjacentes. 

23. 	DISPOSIÇÕES FINAIS 

	

23.1. 	Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com antecedência 

mínima de 05 (dias) dias úteis da data-limite para entrega das propostas, 

conforme Decreto Municipal; 

	

23.2. 	Os pedidos de esclarecimentos serão prestados pela Comissão de Seleção 

quando decorrerem do edital; 

	

23.3. 	As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no Edital. 

	

23.4. 	Eventual modificação do edital, decorrente de impugnações acolhidas pela 

Comissão de Seleção, será designada nova data para a realização do chamamento. 

	

23.5. 	O Município resolverá os casos omissos e as situações não previstas no 

presente Edital, observadas as disposições legais e os princípios que regem a 

Administração Pública; 

Página 22 de 34 



MUNICÍPIO DE HONÓRIO SERPA-PR. 
RUA: Elpídio dos Santos, 541 - Telefax (46) 3245-1130 

CEP. 85.548-000 - Honório Serpa - Paraná 

23.6. 	A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse 

público ou anulado, no todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso 

implique direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza; 

23.7. 	Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras 

despesas correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira 

responsabilidade das entidades concorrentes, não cabendo nenhuma 

remuneração, apoio ou indenização por parte da Administração Pública; 

23.8. 	O termo de colaboração, o termo de fomento e o acordo de cooperação só 

produzirão seus efeitos jurídicos após a publicação dos respectivos extratos na 

página oficial do órgão ou entidade pública na internet e na sua imprensa oficial. 

23.9. 	Não será exigida qualquer contrapartida da OSC selecionada. 

23.10. 	Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 

Anexo 1 - Declaração Idoneidade 

Anexo II - Credenciamento; 

Anexo III - Modelo de Proposta; 

Anexo IV - Declaração da não ocorrência de impedimentos à celebração da parceria 

Anexo V - Lista de patrimônio constante 

Anexo VI - Temo de Referência 

Honório Serpa, 30 de março de 2021. 

LUCIANO DIAS 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO 1 

"MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE" 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

DECLARAÇÃO DECLARO, sob as penas da lei, para fins do Chamamento Público 

01/2021, que a empresa 	 não foi declarada INIDÔNEA 

para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 

87 da Lei Federal n o 8.666/93 e alterações posteriores, bem como que comunicarei 

qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que 

venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e 

idoneidade econômico-financeira. 

Local e Data 

(assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa) 
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ANEXO II 

CREDENCIAMENTO 

À Comissão de seleção do Chamamento Público n° 01/2021, da Lei n° 13.019/2014 e suas 

alterações. 

Sr. Presidente: 

Em atendimento ao disposto no Edital de Chamamento Público em epígrafe, 

credenciamos o Sr. (a) 	 , portador da 

Carteira de Identidade no 	 , 	CPF 

no 

	  para que represente nossa Organização 

	  CNPJ no 

	  neste Chamamento, com poderes plenos para 

prestar esclarecimentos, assinar atas, propostas, declarações, plano de trabalho, termo de 

colaboração/fomento e demais documentos pertinentes, interpor recursos ou renunciar 

ao direito de interpô-los, apresentar documentos e praticar todos os atos necessários à 

participação de nossa Organização neste Chamamento. 

Local, Data 	 , 	de de 201 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) CPF n°: 
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ANEXO III 

PROPOSTA 

PROPOSTA À Comissão de Seleção do Chamamento Público n° 01/2021, Sr. Presidente: 

Pelo presente apresentamos a seguinte proposta para celebração de parceria com o 

Município de Honório Serpa/PR, nos seguintes termos: 

1. DADOS CADASTRAIS E CARACTERÍSTICAS DA OSC 

Nome da entidade CNPJ 

Endereço E-mail 

Município 	 UF Fone 

Nome do responsável CPF 	 RG 

Cargo Período do mandato 

Histórico e área de atuação da Entidade, experiência na área, parcerias anteriores. 

Data de constituição da entidade  

Número de cooperados/associados 
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2. PROPOSTA DE TRABALHO - TIPAGEM DE MATERIAL A SER 

CONSIDERADO PARA RECICLAGEM 

PAPEL PLÁSTICO VIDRO 

RECICLÁVEIS 
NÃO 
1ucIcLÁvEIS RECICLÁVEIS 

NÃO 
RECICLÁVEIS RECICLÁVEIS 

NÃO 
RECICLÁVEIS 

Jornais eRevistas 
Papéis Sanitários 

Embalagens de 
Refrigerante, de 
Agua Mineral e de 
Produtos de 
Limpeza 

Cabos dePanela Recipientes em 
Geral 

Espelhos 

SIM() 
NÃO() 

SIM() 
NÃO() 

SIM() 
NÃO() 

Formulário de 
Computador 

Papéis 
Metalizados 

Copos dePlástico Botões deRádios 
Garrafas deVários 
Formatos 
(vidros eplástico) Vidros 

SIM() 
NÃO() 

SIM() 
NÃO() 

SIM() 
NÃO() 

Papelão emGeral Papéis 
Parafinados 

Embalagens para 
Alimentos 

Pratos Copos Lâmpadas 
Comuns 

SIM() SIM() SIM() 

NÃO() NÃO() NÃO() 

Aparas dePapel Papéis 
Plastificados 

Canos e Tubos Canetas Cacos de 
Embalagens 

Cerâmica 

SIM() 
NÃO() 

SIM() 
NÃO() 

SIM() 
NÃO() 

Fotocópias Papéis 
Contaminados 

Sacos Plásticosem 
Geral 

Bijuterias Porcelana 

SIM() 
NÃO() 

SIM() 
NÃO() 

Envelopes Papel Carbono Plásticos Film Espuma Vidros de 
Automóveis 

SIM() 
NÃO() 

SIM() 
NÃO() 

Papel de Fax Papel Toalha 
Mistura dePapel, 
Plásticos e 
Metais 

Embalagens à 
Vácuo 

SIM() 
NÃO() 

SIM() 
NÃO() 
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Copos dePapel Etiqueta-Adesiva Recipientes e 
Artigos 
Domésticos 

Fraldas 
Descartáveis 

SIM() 
NÃO() 

SIM() 
NÃO() 

Fita Crepe / 
Adesiva 

Vasilhas Fusíveis 

SIM () 
NÃO () 

Guardanapos Fios de Costura Disjuntores 
SIM () 
NÃO () 

Fotografias 
Cerdas de 
Vassouras e 
Escovas 

Fitas de 
Impressora 

SIM () 
NÃO () 

Tocos deCigarro 

TOTAL DE TIPAGEM DE MATERIAIS A SEREM RECICLADOS: 	 

Validade da proposta de no minimo 60 (sessenta) dias 

Local e data 

Assinatura 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS À 

CELEBRAÇÃO DA PARCERIA 

À Prefeitura Municipal de Honório Serpa/PR 

(Razão social), estabelecida na .. .(endereço completo)..., inscrita no CNPJ sob n° ..., neste 

ato representada por ... (nome do credenciado)..., no uso de suas atribuições legais, vem: 

DECLARAR, para todos os fins de direito, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato 

impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não 

está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de 

contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos 

supervenientes. 

Data 

Nome da Empresa 

Representante legal/procurador 
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ANEXO V 

LISTA DO PATRIMÔNIO CONSTANTE 
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ANEXO VI 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Contratação de OSC — Organização Sociedade Civil, para prestação de serviços de coleta 

em sistema seletivo, incluindo transporte, triagem e a destinação final. 

Os resíduos recicláveis que constituem o objeto desta licitação deverão ser executados em 

restrita observância às especificações e demais elementos técnicos constantes deste 

termo. 

Definições dos serviços. 

Para fins deste edital, define-se por serviços o conjunto de atividades compreendidas no 

recolhimento de resíduos, envolvendo: 

- Recolhimento de lixo reciclável gerados no Município de Honório Serpa, a classificação 

e seleção desses resíduos em local de responsabilidade da contratada e o transporte até 

seu destino. 

O recolhimento dos resíduos recicláveis será realizado de acordo com a necessidade, sem 

que haja acúmulos e prejuízos à saúde pública. 

Execução dos serviços: 

A coleta dos resíduos recicláveis domiciliares deverá ser efetuada no Município de 

Honório Serpa e deverá ser transportada até o local de classificação, seleção e destino. 

Após a coleta os resíduos deverão ser transportados para ser dado o destino: 

Resíduo Orgânico: Compostagem e ou Aterro sanitário. Resíduo Seco: Reciclagem. 

Rejeito: Aterro sanitário. 

Tanto a coleta, transporte, triagem e o destino deverão ser licenciados por órgão 

ambiental competente, ficando sob responsabilidade da contratante. 
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Os resíduos recicláveis, após seleção, poderão ser vendidos pela empresa contratada 

auferindo-lhes os lucros. 

Os custos com recolhimento, transporte serão de responsabilidade da contratada, assim 

como todas as despesas atreladas, sendo isento o município de qualquer ônus financeiro 

neste mister. 

Frequência e horário da execução dos serviços: 

A frequência e horário dos serviços executados no Aterro Sanitário para atendimento da 

demanda do transporte do lixo reciclável será de exclusiva competência e 

responsabilidade do contratado. 

Coleta seletiva domiciliar no perímetro urbano, será realizada conforme necessidade em 

todo o perímetro urbano, conforme roteiro a ser definido pela administração municipal, 

cujo transporte de qualquer rota culminara no aterro sanitário. 

O veículo coletor e transportador será o objeto deste certame, sendo responsabilidade do 

contratado toda despesa com manutenção bem como bom andamento do contrato. 

Constitui-se obrigação da contratada a lavação periódica, dos veículos, com solução 

detergente e a manutenção da pintura em perfeito estado, bem como instalação. 

A contratada deverá submeter os veículos utilizados no transporte à vistoria sempre que 

a fiscalização exigir. 

Pessoal: 

Competirá a proponente a admissão de mão de obra em quantidade suficiente ao 

desempenho dos serviços contratados, que deverão ter suas eventuais faltas supridas por 

mão de obra equivalentes, correndo por sua conta também, os encargos necessários e 

demais exigências das leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais, e outras de 

qualquer natureza, bem como indenização de acidentes de trabalho de qualquer natureza, 
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respondendo a proponente pelos danos causados por seus empregados, auxiliares, e 

prepostos ao patrimônio público ou a outrem. - Os associados admitidos deverão possuir 

capacidade fisica e qualificação que os capacite a executar os serviços inerentes ao objeto 

da presente licitação. - A proponente terá um prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar 

da data de assinatura do contrato, para apresentar seus associados, devidamente 

uniformizados e com equipamentos de proteção individuais necessários para a execução 

de cada serviço. 

Destinação do lixo: A contratada deverá transportar todos os resíduos até o local de 

destinação final, sob sua responsabilidade. 

Fiscalização: 

A fiscalização do cumprimento do contrato caberá a Secretaria Municipal de Agricultura, 

Pecuária e Meio Ambiente. 

A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação à qualidade e continuidade dos 

serviços executados, a fim de possibilitarem a aplicação das penalidades previstas quando 

desatendidas as disposições a elas relativas. 

A empresa contratada deverá: 

- 	Fazer campanha de conscientização e divulgação da Coleta Convencional e 

Seletiva, semestralmente através de material impresso, a ser fornecido pela contratante. 

Informar sobre a coleta e serviços especiais. - Suprir informações para inclusão no site da 

Prefeitura tais como: (rotas de coleta, horários de coletas, datas das coletas, materiais 

coletados, informações gerais sobre reciclagem). Triagem do reciclável (separação e 

enfardamento dos recicláveis, separação do lixo orgânico, Separação dos rejeitos). 

Coleta, tratamento e disposição do lixo. - Coleta e transporte do lixo doméstico (coleta em 

caminhão fechado e específico). 
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Deposição do rejeito (em aterro específico com impermeabilização, lagoa de decantação 

de chorume, de propriedade da contratante). 

Prazo de execução: 

A contratação deverá ser pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogada por igual 

período, até o prazo máximo de 60 meses, a critério da Administração. 

Forma de pagamento: 
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ESTADO DO PARANÁ 	
\ PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°01/2021 PELA LEI 13.019/14 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2021 PELA LEI 13.019/14 

PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: 

O Município de Honório Serpa/PR torna público aos interessados que no dia e hora abaixo indicados será realizado o CHAMAMENTO PÚBLICO 
para a seleção de Organizações da Sociedade Civil - OSC, localizadas neste Município para a celebração de TERMO DE COLABORAÇÃO, por 
intermédio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente para realizar a coleta e triagem de materiais secos recicláveis no Município de Honório Serpa; 
Este chamamento público e o instrumento dele decorrente são regidos pela Lei Federal n° 13.019/2014, de 31 de julho de 2014, Decreto Municipal n° 
175/2018, alterações supervenientes e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis; 
Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos que seguem: 

Recebimento das Propostas: A partir das 8h30min do dia 03 de maio de 2021; 
Abertura da Sessão Pública: As 09 horas do dia 31 de maio de 2021. 

opostas serão abertas em sessão pública, a realizar-se no dia 31 de maio de 2021, às 9:00 horas, na sala do Setor de Licitações, sito à Rua 
Enorno dos Santos, 541, Município de Honório Serpa/PR. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que 
impeça a realização deste evento na data acima mencionada, a sessão pública deste chamamento público ficará automaticamente prorrogada para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. A íntegra do edital e seus anexos podem ser obtidos 
gratuitamente no site: https://www.honorioserpa.pr.gov.br/ 

Será selecionada uma única proposta, observada a ordem de classificação. 

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

O termo de colaboração terá por objeto selecionar associação/cooperativa de catadores de materiais recicláveis, nos termos do que dispõe o art. 2°, 
alínea b, da Lei 13.019/2014, apta a realizar a coleta seletiva dos resíduos secos produzidos, de acordo com o disposto no plano de trabalho, 
conforme modelo anexo II. 
A contrapartida do Município será a entrega de: 
01 (um) CONJUNTO COLETOR DE RECICLÁVEIS COM CAPACIDADE DE PBT(MINIMO) 7.000 KG E CMT(MINIMO) 9.500 KG. 
RODADO DUPLO NA TRASEIRA. NA  COR BRANCA. SISTEMA DE FREIO DE SERVIÇO E DE ESTACIONAMENTO A AR OU DISCOS 
VENTILADOS NA DIANTEIRA. POTÊNCIA MÍNIMA DE 150 CV E TORQUE DE 38 M.KGF. ENTRE EIXOS NÃO INTERIOR A 3.500MM. 
CAMBIO DE 5 MARCHAS A FRENTE, SINCRONIZADAS. SUSPENSÃO DIANTEIRA COM MOLAS DE PERFIL PARABÓLICO OU 
AMORTECEDORES TELESCÓPICOS DE DUPLA AÇÃO, E TRASEIRA SEMI ELÍPTICAS OU PERFIL PARABÓLICO, COM COLETOR 
SOBRE O CHASSI, FABRICADOS EM AÇO ESTRUTURAL LNE28, COM ÊMBOLO DE ACOMODAÇÕES TRACIONADO POR DUAS 
CORRENTES LATERAIS, ACIONADOS POR MOTOR HIDRÁULICO, CONTENDO CALHAS PARA CAPTAÇÃO DE LIQUIDO COM 
RESERVATÓRIO ATÉ 50 LITROS E DEPÓSITO PARA O TRANSPORTE DE ÓLEO DE FRITURA JÁ UTILIZADO PARA ATÉ 200 LITROS, 

DESCARREGAMENTO POR MEIO DE MANGOTE COM REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO COM SISTEMA DE 
~REGAMENTO LATERAL POR MEIO DE 04 TAMPAS CORREDIÇAS DE DESLIZAMENTO HORIZONTAL ATRAVÉS DE ROLDANAS 
QUE SEGUEM EM GUIAS E ABERTURA INDIVIDUAL. COM  PLATAFORMA RETRÁTIL DE APOIO NA TRASEIRA PARA OS 
TRABALHADORES DA COLETA. O SISTEMA ELÉTRICO DEVE SER DE 12 V COM CONJUNTOS DE LANTERNAS TRASEIRAS E 
LATERAIS. TOMADA DE FORÇA PARA ALIMENTAR SISTEMA HIDRÁULICO DE COMPACTAÇÃO. FIXAÇÃO DE ARTE E LOGO 
MARCAS DE ACORDO COM O MODELO DEFINIDO. MEDIDAS MÍNIMAS DE CADA UNIDADE: ALTURA 2.02M, LARGURA 2,2M. 
COMPRIMENTO: 6,955M, TAXA DE ACOMODAÇÃO DE CARGA: 3,1. CAPACIDADE 9,5 M3. PNEUS 215/75 R17,5. FABRICANTE DEVE 
POSSUIR CÓDIGO NIEV PARA O DEVIDO EMPLACAMENTO. 
01 (uma) prensa hidráulica vertical no valor de R$ 34.142,14 (trinta e quatro mil cento e quarenta e dois reais e quatorze centavos); 
01 (uma) balança eletrônica no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 
01 (uma) esteira mecânica no valor de R$ 61.429,00 (sessenta e um mil quatrocentos e vinte e nove reais); 
01 (uma) empilhadeira elétrica no valor de R$ 20.098.75 (vinte mil e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos); 
01 (um) carrinho transportador de fardos no valor de R$ 815,70 (oitocentos e quinze reais e setenta centavos); 
01 (um) carrinho transportador de Big Bag no valor de R$ 1.062,50 (um mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos); 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA PARCERIA: 

Efetivar uma parceria de colaboração com objetivo de: 
Desenvolver as atividades de triagem dos materiais recicláveis, coletados pela coleta seletiva do Município tais como alumínio, papel, plástico e 
vidro, acondicionando-os em seus respectivos latões, de acordo com o tipo de cada material. Deve ser feita a triagem/separação dos resíduos de 
acordo com sua tipologia, separados em recipientes adequados; 
Submeter o material já separado à prensagem; 
Realizar o transporte e a venda do material já separado e prensado para empresas recicladoras que fazem o processo de reciclagem, tornando a usar 
esses materiais como matéria-prima; 
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Os materiais que não forem passíveis de reciclagem (materiais sujos por exemplo) deverão ser encaminhados para coleta de lixo tradicional sob a 
responsabilidade de acomodação e entrega da associação vencedora; 
Uma vez separados por tipo, os materiais devem ser prensados e enfardados, de forma a minimizar seu volume para o armazenam.  

JUSTIFICATIVA 

Os catadores de matérias reutilizáveis e recicláveis desempenham papel fundamental na implementação da Política Nacional de Resíd'Sélit 
(PNRS), com destaque para a gestão integrada dos resíduos sólidos. De modo geral, atuam nas atividades da coleta seletiva, triagem, classificação, 
processamento e comercialização dos resíduos reutilizáveis e recicláveis, contribuindo de forma significativa para a cadeia produtiva da reciclagem. 
A atuação dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, cuja atividade profissional é reconhecida pelo Ministérios do Trabalho e Emprego 
desde 2002, segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), contribui para o aumento da vida útil dos aterros sanitários e para a diminuição 
da demanda por recursos naturais, na medida em que abastece as indústrias recicladoras para reinserção dos resíduos em suas ou em outras cadeias 
produtivas, em substituição ao uso de matérias-primas virgem. 
O fortalecimento da organização produtiva dos catadores em cooperativas e associações com base nos princípios da autogestão, da economia 
solidária e da colaboração com o parceiro público representa oportunidades de geração de renda para os cooperados. 

IMPACTO SOCIAL ESPERADO 

A inclusão social dos catadores como premissa básica para a promoção da saúde de tais agentes, aumento da renda familiar, estável e constante, que 
possibilita aos catadores viverem em melhores condições e a compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação do meio 
ambiente, como forma de implementação da Política Nacional do Meio Ambiente. 

P TICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 

Poderão participar deste Edital as cooperativas formadas por catadores, assim consideradas aquelas definidas pelo art. 2°, inciso 1, alíneas "b", da Lei 
n° 13.019, de 2014; 
Para participar deste Edital, a cooperativa deverá cumprir as seguintes exigências: 
O representante da cooperativa participante deverá apresentar carta de credenciamento, conforme modelo constante no Anexo 1— Credenciamento, 
estando ciente, e concordando, com as disposições previstas no Edital e seus anexos, bem como se responsabilizando pela veracidade e legitimidade 
das informações e documentos apresentados durante o processo de seleção. 
Não será permitida a atuação em rede. 

REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

Para a celebração da parceria, a Administração Pública convocará a organização da sociedade civil selecionada com a melhor proposta para, no 
momento da apresentação do plano de trabalho, ou seja, no prazo de 05 dias úteis da convocação, apresentar os documentos mencionados no item 9 
deste edital. 
A organização da sociedade civil classificada em primeiro lugar deverá apresentar, no Setor de Licitações, sito à Rua Elpídio dos Santos, n° 541, 
Município de Honório Serpa/PR no horário da 08h30min às I1h30min e das 13h00min às 17hs, em dias de expediente, no prazo indicado no item 
6. 1, após a convocação, os documentos que comprovem o cumprimento dos requisitos previstos no inciso 1 do caput do art. 2°, nos incisos 1 a V do 
caput do art. 33 e nos incisos II a VII do caput do art. 34 da Lei n° 13.019/2014, e a não ocorrência de hipóteses que incorram nas vedações de que 
trata o art. 39 da referida Lei; 
Serão consideradas regulares as certidões fiscais e trabalhista positivas com efeito de negativas. 
Todos os documentos apresentados para o certame deverão ser originais, ou cópias autenticadas por tabelião, Pregoeiro ou servidor integrante da 
E ipe de apoio da Comissão de Licitação e Seleção nomeada pelo Decreto Municipal n° 06/2018. Os documentos expedidos pela internet poderão 
4presentados em forma original, ou cópia reprográfica sem autenticação, entretanto, deverão estar legíveis, contendo o código de verificação 
online, estando sujeitos à verificação de suas autenticidades através de consulta realizada pela Comissão de Licitações. A autenticação por servidor 
deverá ser requerida e realizada em até 03 (três) dias anteriores a data de abertura dos envelopes contendo as propostas. 
Todos os documentos apresentados para o certame deverão ser correspondentes unicamente à matriz da licitante ou à filial que ora se habilita para o 
edital (devem ser em nome de uma única OSC, razão social e CNPJ). Os documentos que não contiverem data de validade expressam serão aceitos 
com data de expedição não superior a 60 (sessenta) dias retroativos a data de abertura do edital. 

COMISSÃO DE SELEÇÃO 

A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado somente a processar e julgar o presente chamamento público, previamente designada, na 
forma da Lei, pelo Decreto Municipal. 
Deverá se declarar impedido o membro da Comissão de Seleção que tenha, nos últimos 5 (cinco) anos, mantido relação jurídica com, ao menos, uma 
das entidades participantes do chamamento público, celebrante ou executante do termo de colaboração ou fomento, devendo ser designado membro 
substituto com qualificação equivalente. (art. 27, § 2° e 3°, da Lei n° 13.019, de 2014 e §2° do art. 23, do Decreto Municipal n° 522/2017). 
A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não obsta a continuidade do processo de seleção. Configurado o impedimento, o 
membro impedido deverá ser imediatamente substituído por membro que possua qualificação equivalente à do substituído, sem necessidade de 
divulgação de novo Edital. 
Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado. 
A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a autenticidade das informações e documentos apresentados 
pelas entidades concorrentes ou para esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os princípios da isonomia, da 
impessoalidade e da transparência. 

DO PROCEDIMENTO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

O Procedimento de Chamamento Público observará as seguintes etapas: 
https://www.dianomunicipal.com.br/amp/materia/E675BCDAIO3AGdBq27WTOOaZQgtMrENUkÍEZY8TkMQ3ÍkVmG  RQsTTmOw_U KZiW3TP_H bOO.. 	2/10 
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ATO/PROCEDIMENTO PRAZO/DATA 

Impugnação ao edital 5 dias úteis anteriores à sessão pública 

Recebimento das propostas 03 de maio de 2021 a 31 de maio de 2021 

Credenciamento e sessão pública para apresentação das propostas 31 de maio de 2021 

Julgamento preliminar 07 de junho de 2021 

Divulgação do julgamento preliminar 07 de junho de 2021 

Recursos: apresentação e análise 07 de junho de 2021 a 14 de junho de 2021 

Homologação do resultado 15 de Junho de 2021 

Convocação para a apresentação de documentos para a celebração da parceria 21 de junho de 2021 

Divulgação do termo de colaboração objetivo da parceria 21 de junho de 2021 

O credenciamento (anexo 1), em mãos, e as propostas (anexo II) serão apresentadas pelas OSCs, por meio de envelope, no setor de licitações, até a 
data e horário estipulado do item 1.2 - 1, com a seguinte indicação externa: 

Ao Município de Honório SerpafPR 
Envelope n.° 01 - PROPOSTA 
Setor de Licitações Chamamento Público n° 01/2021 
Abertura: (dia, mês, ano e horário) 
Licitante: (denominação social completa da empresa e n.°  do CNPJ) 
F 	: (obrigatório) 

ii: (Obrigatório) 

Após homologação do julgamento final, a OSC selecionada (fase de celebração), mais bem classificada, deverá enviar os documentos solicitados e 
plano de trabalho em um envelope com os dados acima, escrito DOCUMENTAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE 
COLABORAÇÃO. 
A proposta, em uma única via impressa, deverá ter todas as folhas rubricadas e numeradas sequencialmente e, ao final, ser assinada pelo 
representante legal da OSC proponente; 
Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida, assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que 
não forem explícita e foimalmente solicitados pela Administração; 
A avaliação das propostas terá caráter eliminatório e classificatório; 

DAS PROPOSTAS 

As propostas deverão conter, no mínimo, as seguintes informações (Anexo II): 
Descrição de metas qualitativas e quantitativas, mensuráveis, a serem atingidas e de atividades (ações) ou projetos a serem executados, devendo 
haver detalhamento do que se pretende realizar ou obter, bem como quais serão os meios utilizados para tanto; 
Forma e prazo para a execução das atividades (semanal, mensal etc.) ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles atreladas; 
Definição dos parâmetros (indicadores, documentos e outros meios) a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas. 

ETAPA COMPETITIVA DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO. , etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção analisará as propostas apresentadas pelas OSCs concorrentes. A análise 
lgamento de cada proposta serão realizados pela Comissão de Seleção, que terá total independência técnica para exercer seu julgamento; 

As propostas deverão conter informações que atentem para os critérios de julgamento estabelecidos no Anexo II— Modelo de Proposta. 
A pontuação seguirá o quadro a seguir: 

Mais tempo de registro 1 (um) ponto por uno com máximo de 10 (dez) pontos 10 

Mais associados 2 (dois) pontos por associados com máximo de 20 (vinte) pontos 20 

Maior abrangáncia de materiais coletados 5 (cinco) pontos por material coletado com máximo de 70 (setenta) pontos 70 

Total 100 

A associação/cooperativa que obtiver maior pontuação na tabela acima descrita, será classificada em primeiro lugar para formalização do Termo de 
Colaboração. 
A quantidade de associados será o primeiro critério de desempate, após, os anos de experiência, e, caso persista o empate, será realizado um sorteio. 

OBJETIVOS DA PARCERIA, PLANO DE TRABALHO E DOTAÇÃO DE PESSOAL 

A OSC deverá apresentar por escrito sua compreensão dos objetivos da parceria, sua metodologia para executar as atividades e obter os resultados 
esperados. Deverá identificar a realidade do município e explicar o enfoque a ser adotado para sanar os problemas detectados. 
O Plano de Trabalho deverá ser coerente com o enfoque, abordando detalhadamente as metas a serem alcançadas, para que se atinja o objeto da 
parceria. 
A dotação de pessoal deverá demonstrar a estrutura e composição da equipe que desempenhará as funções, a fim de serem atingidas as metas do 
plano de trabalho. 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR 

/ 
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A Administração Pública divulgará o resultado preliminar do processo de seleção, publicando a ata do resultado na página do ítio oficial do 
Município, no site https://www.honorioserpa.pr.gov.br , no Iink licitações. 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR. 

Haverá fase recursal, contados da intimação (por e-mail e publicação no site e Átrio "imprensa oficial"), após a lavratura da ata do resultado 
preliminar. A divulgação do resultado do processo de seleção será feita no site do Município; 
Os participantes que desejarem recorrer contra o resultado preliminar deverão apresentar recurso administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados da intimação, após a lavratura da decisão preliminar, à Comissão que a proferiu, sob pena de preclusão. Não será conhecido recurso 
interposto fora do prazo. O recurso terá efeito suspensivo; 
Os recursos deverão ser encaminhados à Comissão que proferiu a decisão, no endereço constante no item 6.2 do edital; 
E assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos indispensáveis à defesa de seus interesses, arcando somente com os devidos 
custos; 
Interposto recurso, a Comissão de Seleção dará ciência dele para os demais interessados para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados 
imediatamente após o encerramento do prazo recursal, apresentem contrarrazões, se desejarem. 

ANÁLISE DOS RECURSOS PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar sua decisão no prazo estimado de 5 (cinco) dias úteis, contados do fim do prazo para 
recebimento das contrarrazões, ou, dentro desse mesmo prazo, encaminhar o recurso ao Sr. Prefeito Municipal, com as informações necessárias à 
decisão final; 
A decisão final do recurso, devidamente motivada, será proferida no prazo estimado de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento. A decisão será 
i,ada, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de parecer anterior, informações, decisões ou propostas, que, neste 
caso, serão parte integrante do ato decisório. Não caberá novo recurso contra esta decisão; 
Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito 
do órgão ou entidade responsável pela condução do processo de seleção; 
O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO DA FASE DE SELEÇÃO 

Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de recurso, a Administração homologará e divulgará, no seu sítio 
eletrônico oficial o resultado definitivo do processo de seleção (art. 27, §40,  da Lei n° 13.019, de 2014). 
A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, §6°, da Lei n° 13.019, de 2014). 
Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma única entidade com proposta classificada (não eliminada), e desde que atendidas às 
exigências deste Edital, a Administração Pública poderá dar prosseguimento ao processo de seleção e convocá-la para iniciar o processo de 
celebração. 

CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DA PARCERIA 

Após a homologação, ocorrerá a convocação para apresentação da documentação para celebração da parceria. 
A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do instrumento de parceria: 
fflpj: Convocação da OSC selecionada para apresentação do plano de trabalho e comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da 
parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais. 
Pa 	a celebração da parceria, a Administração Pública convocará a OSC selecionada, para, no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, a partir da 

ocação, apresentar a documentação exigida para comprovação dos requisitos para a celebração da parceria e de que não incorre nos 
impedimentos legais (arts. 28, caput, 33, 34 e 39 da Lei n° 13.019, de 2014); 
fflpj: Apresentação da documentação, para comprovação dos requisitos para a celebração e a comprovação de não impedimento. 

REGULARIDADE JURIDICA 

Cópia do estatuto social e das suas alterações devidamente registradas, que estejam em conformidade com as exigências previstas no art. 33 da Lei n° 
13.019/2014; 
Cópia da última ata de eleição da diretoria, devidamente registrada, em que conste a relação de dirigentes atuais da organização da sociedade civil; 
Relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade civil, conforme seu estatuto social, com respectivos endereços, número e 
órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no cadastro de Pessoa Física - CPF; 
A OSC deverá comunicar alterações em seus atos societários e no quadro de dirigentes, quando houver. 

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, emitida do site da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que comprove a existência e a 
efetiva atividade da organização da sociedade civil há, no mínimo, 1 (um) ano; 
Cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil tem como domicílio fiscal de sua sede administrativa o endereço registrado 
no CNPJ; 
Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e a Dívida Ativa da União; 
Certidão de Negativa de Débitos Estadual; 
Certidão de Negativa de Débitos Municipal; 
Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 
REGULARIDADE TÉCNICA 
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Licença ambiental do local a ser utilizado; 
Licença dos bombeiros do local a ser utilizado; 
Alvará de funcionamento regularmente emitido; 
A OSC deverá ter a seguinte estrutura física mínima: 
Para utilização dos maquinários que serão dispostos na usina de reciclagem, se faz necessário um barracão com dimensões mínimas de 90m2  com 
fechamento em alvenaria e cobertura de telha de fibrocimento ou aluzinco, o piso deverá ter espessura mínima de 12cm de concreto desempenado 
com tela de aço de Smni em toda sua extensão, na parte de segurança deverá ser seguido as normas do corpo de bombeiros do paraná, o layout do 
maquinário fica a critério da empresa vencedora da concorrência. 
A estrutura flsica não precisa necessariamente estar pronta no ato da apresentação da proposta, podendo, em caso de ser a vencedora do certame, ser 
finalizada dentro do prazo improrrogável de L(sessenta) dias;. 
Não cumprida a exigência de estrutura física contida no item 16.6.4.2 a OSC perderá o direito de assinatura do termo e o certame passará para o 
concorrente mais bem colocado a seguir. 

DOS IMPEDIMENTOS 

Não poderão celebrar a parceria decorrente deste chamamento público as organizações da sociedade civil: 
Suspensas temporariamente da participação de chamamento público e impedidas de celebrar parceria ou contrato com a Administração, enquanto 
perdurar a penalidade (art. 39, inciso V, alínea "a" e "c", da Lei n° 13.019, de 2014); e 
Declaradas inidôneas para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com a Administração, enquanto perdurar a penalidade 
(art. 39, inciso V, alínea "b" e "d", da Lei n° 13.019, de 2014); 
Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território nacional (art. 39, caput, inciso 1, da Lei n° 
13.019, de 2014); 

l
omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada (art. 39, caput, inciso II, da Lei n° 13.019, de 2014); 

enk, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública 
Municipal, estendendo- se a vedação aos respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, 
exceto em relação às entidades que, por sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas. Não são considerados membros de 
Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas públicas (art. 39, caput, inciso III e §§ 5°  e 6°, da Lei n° 13.019, de 2014); 
Tenha tido as contas rejeitadas pela Administração Pública nos últimos 5 (cinco) anos, exceto se for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e 
quitados os débitos eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, ou, ainda, a apreciação das contas estiver 
pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo (art. 39, caput, inciso IV, da Lei n° 13.019, de 2014); VII - Tenha tido contas de parceria 
julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (Oito) 
anos (art. 39, caput, inciso VI, da Lei n° 13.019, de 2014); ou 
Tenha entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de 
Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; que tenha sido julgada responsável por falta grave e 
inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou que tenha sido considerada responsável 
por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos (art. 39, caput, inciso VII, da Lei n° 13.019, de 2014). 
Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados ou constatado evento que impeça a celebração, a OSC será comunicada do fato 
e instada a regularizar sua situação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de não celebração da parceria. 
Caso seja constatada necessidade de adequação no plano de trabalho enviado pela OSC, a Administração pública solicitará a realização de ajustes e a 
OSC deverá fazê-lo em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da solicitação apresentada, sob pena de não celebração da parceria. 
A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção das providências impostas pela legislação regente, incluindo a aprovação do plano de 
trabalho, a emissão de parecer de órgão técnico e órgão de assessoria ou consultoria jurídica da Administração Pública, as designações do gestor da 
parceria e da Comissão de Monitoramento e Avaliação, e de prévia dotação orçamentária para execução da parceria; 
A.Viussão de parecer de órgão técnico da Administração Pública deverá pronunciar-se, de forma expressa, a respeito: 

érito da proposta, em conformidade com a modalidade de parceria adotada; 
Da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na realização em mútua cooperação da parceria prevista na Lei 13.019/2014; 
Da viabilidade de sua execução; 
Da verificação do cronograma de desembolso; 
Da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos que 
deverão ser adotados para avaliação da execução física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos; 
Da designação do gestor da parceria; 
Da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria; 
Caso o parecer técnico ou o parecer jurídico, concluam pela possibilidade de celebração da parceria com ressalvas, deverá o administrador público 
sanar os aspectos ressalvados. 
Será nomeado um gestor (agente público responsável pela gestão) de parceria celebrada por meio de termo de colaboração ou termo de fomento, 
designado por ato publicado em meio oficial de comunicação, com poderes de controle e fiscalização para a parceria que terá as seguintes 
obrigações: 
Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; 
Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de 
indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados; 
Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de 
monitoramento e avaliação de que trata o art. 59; 
Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação. 

DO RELATÓRIO MENSAL 

Caberá à OSC a emissão mensal dos seguintes relatórios: 
Quantidade de material reciclável coletado no mês anterior, desde o primeiro ao último dia do mês, separados por tipo de material. 
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Quantidade de material reciclável coletado não aproveitável (rejeito) destinado ao aterro sanitário municipal; não há necessidade dseparação por 	d 

tipo de material. 	 N,_, 
Quantidade de material reciclável coletado destinado de forma ambientalmente adequada (venda, doação etc.) desde que registrada a ffi'1 
destinação, o destinatário e, se envolverem transferência de valores, esta quantidade e o número da nota fiscal. Listagem sempre atualizada dos 
colaboradores que fazem parte da parceria. Em todos os procedimentos realizados dentro e/ou fora do galpão, devem ser observados os seguintes 
critérios: 
Manutenção da ordem e zelo, bem como o respeito aos munícipes. 
E de responsabilidade da OSC o fornecimento de todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) bem corno outros equipamentos necessários à 
execução do serviço. 

DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO 

Será nomeada Comissão de Avaliação e Monitoramento (órgão colegiado destinado a monitorar e avaliar as parcerias celebradas com organizações 
da sociedade civil mediante termo de colaboração ou termo de fomento, constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação, assegurada a 
participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da Administração Pública), que 
promoverá o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria. 
Será emitido Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, nos termos do art. 59 da Lei n° 13.019/2014, assinado pelos integrantes da Comissão 
de Monitoramento e Avaliação 
O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter: 
Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 
Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do beneficio social obtido em razão da execução do objeto até o período, 
com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho; 
Descrição e avaliação dos bens transferidos pela Administração Pública; 

D PUBLICAÇÃO DA PARCERIA 

Publicação do extrato do termo de colaboração no sítio oficial do Município, no endereço eletrônico https://www.honorioserpa.pr.gov.br/ 
O termo de colaboração somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação do respectivo extrato no meio oficial de publicidade da Administração 
Pública (art. 38 da Lei n° 13.019, de 2014). 

DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

O termo de Colaboração terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura. O termo poderá ser prorrogado, na forma da Lei e do Decreto 
Municipal. 
O Termo de Colaboração deverá prever a cedência pelo parceiro público dos equipamentos necessários ao fiel cumprimento da parceria pelo OSC. 
Todos os recursos cedidos para a OSC deverão ser utilizados para satisfação do objeto da parceria, ficando sob a responsabilidade da OSC: 
rateio dos dividendos entre os membros cooperados/associados encarregados da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da OSC, 
durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas; 
custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao valor total da parceria (aluguel, telefone, assessoria 
jurídica, contador, água, energia, dentre outros); e 
manutenção dos equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e serviços de adequação de espaço físico, cedidos pelo 
parceiro público. 

DAS RESPONSABILIDADES E SANÇÕES 

Pe a execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal n° 522/2017, de 23 de 
maio de 2017, a Administração Pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil as seguintes sanções 
administrativas, independentemente das posteriores sanções civis da Lei 8.429/1992: 
Advertência. A sanção de advertência tem caráter preventivo e será aplicada quando verificadas impropriedades praticadas pela Organização da 
Sociedade Civil 24 (pequenos transtornos ao desenvolvimento dos projetos que não acarretem prejuízos à Administração), e que não justifiquem 
aplicação de pena mais grave; 
Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de 
governo da Administração Pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos. A sanção de suspensão temporária será aplicada nos casos em 
que forem verificadas reiteradas advertências ou irregularidades na celebração, execução ou prestação de contas da parceria, com desvio das 
finalidades a que se propunha a Lei 13.019/2014, e não se justifique a imposição de penalidade mais grave, considerando-se a natureza e a gravidade 
da infração cometida, as peculiaridades no caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os danos que dela provierem para a 
Administração Pública. 
Configura-se como fato grave, passível de prejudicar a execução da parceria e ensejar a aplicação de suspensão temporária de participar de 
chamamento público, cabendo defesa prévia, as seguintes hipóteses: 
Atraso no cumprimento das obrigações assumidas, que tenham acarretado prejuízo à Administração; 
Execução insatisfatória do plano de trabalho (projeto), se antes tiver havido aplicação da sanção de advertência; 
Na ocorrência de qualquer ato ilícito praticado pela OSC visando frustrar os objetivos do projeto ou que inviabilize o edital, resultando na 
necessidade de promover novo certame; 
Recusar-se, sem motivo de causo fortuito ou força maior, a assinar o Termo de Colaboração ou Fomento dentro do prazo estabelecido; 
Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, principalmente quanto à prestação de contas; 
Recusar-se a realizar a limpeza dos equipamentos, áreas de convívio, galpão de triagem/deposito e áreas adjacentes. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com antecedência mínima de 05 (dias) dias úteis da data-limite para en 
conforme Decreto Municipal; 
Os pedidos de esclarecimentos serão prestados pela Comissão de Seleção quando decorrerem do edital; 
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no Edital. 
Eventual modificação do edital, decorrente de impugnações acolhidas pela Comissão de Seleção, será designada nova data para a realização do 
chamamento. 
O Município resolverá os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital, observadas as disposições legais e os princípios que regem a 
Administração Pública; 
A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou anulado, no todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso 
implique direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza; 
Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas correlatas à participação no Chamamento Público serão de 
inteira responsabilidade das entidades concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte da Administração Pública; 
O termo de colaboração, o termo de fomento e o acordo de cooperação só produzirão seus efeitos jurídicos após a publicação dos respectivos 
extratos na página oficial do órgão ou entidade pública na internet e na sua imprensa oficial. 
Não será exigida qualquer contrapartida da OSC selecionada. 
Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 

Anexo 1— Declaração Idoneidade 
Anexo II— Credenciamento; 
Anexo III - Modelo de Proposta; 
Anexo IV - Declaração da não ocorrência de impedimentos à celebração da parceria 
Anexo V - Lista de patrimônio constante 
A xo VI—Temo de Referência 

Honório Serpa, 30 de março de 2021. 

LUCIANO DIAS 
Prefeito Municipal 

ANEXO 1 

"MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE" 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

DECLARAÇÃO DECLARO, sob as penas da lei, para fins do Chamamento Público 01/2021, que a empresa 	 não foi 
declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal n o 8.666/93 e 
alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar 
a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira. 

Local e Data 

(assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa) 

ANEXO II 

DENCIAMENTO 

À Comissão de seleção do Chamamento Público n°01/2021, da Lei n° 13.019/2014 e suas alterações. 

Sr. Presidente: 

Em atendimento ao disposto no Edital de Chamamento Público em epígrafe, credenciamos o Sr. (a) 	 , portador da Carteira de 

Identidade n° 	 , CPF n° 	 , para que represente nossa Organização 

	  CNPJ n° 	 , neste Chamamento, com poderes plenos para prestar 
esclarecimentos, assinar atas, propostas, declarações, plano de trabalho, termo de colaboração/fomento e demais documentos pertinentes, interpor 
recursos ou renunciar ao direito de interpô-los, apresentar documentos e praticar todos os atos necessários à participação de nossa Organização neste 
Chamamento. 

Local, Data 	 , 	de de 201 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) CPF n°: 

ANEXO III 

PROPOSTA 

PROPOSTA À Comissão de Seleção do Chamamento Público n° 01/2021, Sr. Presidente: Pelo presente apresentamos a seguinte proposta para 
celebração de parceria com o Município de Honório Serpa/PR, nos seguintes termos: 

DADOS CADASTRAIS E CARACTERÍSTICAS DA OSC 
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-tu 

Nome da entidade CNPJ 

Endereço E-mail 

Município UF Fone 

Nome do responsável CPF RO 

Cargo Período do mandato 

Histórico e área de atuação da Entidade, experiência na área, parcerias anteriores. 

Data de constituição da entidade 	/ 	/ 

Número de cooperados/associados 

PROPOSTA DE TRABALHO - TIPAGEM DE MATERIAL A SER CONSIDERADO PARA RECICLAGEM 

PAPEL PLÁSTICO VIDRO 

RECICLÁVEIS NÃO RECICLÁVEIS RECICLÁVEIS NÃO RECICLÁVEIS RECICLÁVEIS NÃO RECICLÁVEIS 

Jornais e Revistas Papéis Sanitários Embalagens 	de 	Refrigerante, 	de 

Água Mineral e de Produtos de 

Limpeza 

Cabos de Panela Recipientes em Geral Espelhos 

SIMO 

NÃO() 

SIM() 

NÃO() 

SIM() 

NÃO() 

Formulário de Computador 

S41P 

Papéis Metalizados Copos de Plástico Botões de Rádios Garrafas de Vários Formatos 

(vidros e plástico) 

Vidros 

NÃO() 

SIM() 

NÃO() 

SIM() 

NÃO() 

Papelão em Geral Papéis Parafinados Embalagens para Alimentos li Copos Lâmpadas Comuns 

SIM() SIM() SIM() 

NÃO() NÃO() NÂO() 

Aparas de Papei Papéis Plastificados Canos e Tubos Canetas Cacos de Embalagens Cerâmica 

SIM() 

NÃO() 

SIM() 

NÃO() 

SIM() 

NÃO() 

Fotocópias Papéis Contaminados Sacos Plásticos em Gemi Bijuterias Porcelana 

SIM() 

NÃO() 

SIM() 

NÃO() 

Envelopes Papei Carbono Plásticos FiIm lpsr Vidros de Automóveis 

SIMO 

NÃO() 

SIM() 

NÃO() 

Papei de Fax 

Papel Toalha Mistura de Papei, Plásticos e 

Metais 

Embalagens à Vácuo 

SIMO 

NÃO() 

SIM() 

NÃO (I 

(ade Papei Etiqueta Adesiva Recipientes e 

Artigos Domésticos 

Fraldas Descartáveis 

SIMO 

NÀO() 

SIM() 

NÃO() 

Fita Crepe / Adesiva Vasilhas Fusíveis 

SIM() 

NÃO () 

Guardanapos Fios de Costura Disjuntores 

SIM O 
NÃO() 

Fotografias Cerdas de Vassouras e 

Escovas 

Filas de Impressora 

SIM() 

NÃO() 

Tocos de Cigarro 

TOTAL DE TIPAGEM DE MATERIAIS A SEREM RECICLADOS: - 

Validade da proposta de no minimo 60 (sessenta) dias 

Local e data 

Assinatura 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS À CELEBRAÇÃO DA PARCERIA 

À Prefeitura Municipal de Honório Serpa/PR 

(Razão social), estabelecida na ...(endereço completo)..., inscrita no CNPJ sob n° ..., neste ato representada por .. .(nome do credenciado)..., no uso de 
suas atribuições legais, vem: 

DECLARAR, para todos os fins de direito, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não 
foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e 
que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes. 

Data 

Nome da Empresa 

Representante legal/procurador 

ANEXO V 

LI TA DO PATRIMÔNIO CONSTANTE 

A XOVI 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Contratação de OSC - Organização Sociedade Civil, para prestação de serviços de coleta em sistema seletivo, incluindo transporte, triagem e a 
destinação final. 
Os resíduos recicláveis que constituem o objeto desta licitação deverão ser executados em restrita observância às especificações e demais elementos 
técnicos constantes deste termo. 

Definições dos serviços. 

Para fins deste edital, define-se por serviços o conjunto de atividades compreendidas no recolhimento de resíduos, envolvendo: 
- Recolhimento de lixo reciclável gerados no Município de Honório Serpa, a classificação e seleção desses resíduos em local de responsabilidade da 
contratada e o transporte até seu destino. 
O recolhimento dos resíduos recicláveis será realizado de acordo com a necessidade, sem que haja acúmulos e prejuízos à saúde pública. 

Execução dos serviços: 

A coleta dos resíduos recicláveis domiciliares deverá ser efetuada no Município de Honório Serpa e deverá ser transportada até o local de 
classificação, seleção e destino. 
A ' a coleta os resíduos deverão ser transportados para ser dado o destino: 

uo Orgânico: Compostagem e ou Aterro sanitário. Resíduo Seco: Reciclagem. Rejeito: Aterro sanitário. 
Tanto a coleta, transporte, triagem e o destino deverão ser licenciados por órgão ambiental competente, ficando sob responsabilidade da contratante. 

Os resíduos recicláveis, após seleção, poderão ser vendidos pela empresa contratada auferindo-lhes os lucros. 
Os custos com recolhimento, transporte serão de responsabilidade da contratada, assim como todas as despesas atreladas, sendo isento o município 
de qualquer ônus financeiro neste mister. 

Frequência e horário da execução dos serviços: 
A frequência e horário dos serviços executados no Aterro Sanitário para atendimento da demanda do transporte do lixo reciclável será de exclusiva 
competência e responsabilidade do contratado. 
Coleta seletiva domiciliar no perímetro urbano, será realizada conforme necessidade em todo o perímetro urbano, conforme roteiro a ser definido 
pela administração municipal, cujo transporte de qualquer rota culminara no aterro sanitário. 

O veículo coletor e transportador será o objeto deste certame, sendo responsabilidade do contratado toda despesa com manutenção bem como bom 
andamento do contrato. 

Constitui-se obrigação da contratada a lavação periódica, dos veículos, com solução detergente e a manutenção da pintura em perfeito estado, bem 
como instalação. 
A contratada deverá submeter os veículos utilizados no transporte à vistoria sempre que a fiscalização exigir. 

Pessoal: 
- Competirá a proponente a admissão de mão de obra em quantidade suficiente ao desempenho dos serviços contratados, que deverão ter suas 
eventuais faltas supridas por mão de obra equivalentes, correndo por sua conta também, os encargos necessários e demais exigências das leis 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais, e outras de qualquer natureza, bem como indenização de acidentes de trabalho de qualquer natureza, 
respondendo a proponente pelos danos causados por seus empregados, auxiliares, e prepostos ao patrimônio público ou a outrem. - Os associados 

9110 



7/6/2021 	 Prefeitura Municipal de Honório Serpa 

admitidos deverão possuir capacidade fisica e qualificação que os capacite a executar os serviços inerentes ao objeto da 
proponente terá um prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de assinatura do contrato, para apresentar seus associad devidamente J 
uniformizados e com equipamentos de proteção individuais necessários para a execução de cada serviço. 

Destinação do lixo: A contratada deverá transportar todos os resíduos até o local de destinação final, sob sua responsabilidade. 

Fiscalização: 

A fiscalização do cumprimento do contrato caberá a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. 
A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação à qualidade e continuidade dos serviços executados, a fim de possibilitarem a aplicação das 
penalidades previstas quando desatendidas as disposições a elas relativas. 
A empresa contratada deverá: 
- Fazer campanha de conscientização e divulgação da Coleta Convencional e Seletiva, semestralmente através de material impresso, a ser fornecido 
pela contratante. 
Informar sobre a coleta e serviços especiais. - Suprir informações para inclusão no site da Prefeitura tais como: (rotas de coleta, horários de coletas, 
datas das coletas, materiais coletados, informações gerais sobre reciclagem). Triagem do reciclável (separação e enfardamento dos recicláveis, 
separação do lixo orgânico, Separação dos rejeitos). 
Coleta, tratamento e disposição do lixo. - Coleta e transporte do lixo doméstico (coleta em caminhão fechado e específico). 
Deposição do rejeito (em aterro específico com impermeabilização, lagoa de decantação de chorume, de propriedade da contratante). 

Prazo de execução: 
A contratação deverá ser pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogada por igual período, até o prazo máximo de 60 meses, a critério da 
Administração. 

a de pagamento: 

Contado do comprovante de inscrição do CNPJ 

Conforme ATA? 

Conforme proposta 

Publicado por: 
Nayane Santa Rosa Mello 

Código Identificader:E675BCDA 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 03/05/2021. Edição 2254 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/  
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REQUERIMENTO 

EXMO SR. 
PREFEITO MUNICIPAL 
HONORIO SERPA - COMARCA DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO 
PARANÁ 

ARESTIDES BORGES, brasileiro, casado, reciciador, portador da 
Carteira de Identidade RG. 3.514.475- 7/SSP/PR, CPF 396.083.799-20, 
residente e domiciliado na Linha Coronel Vivida, em Honório Serpa/ PR., 
s/n, Zona Rural, requer se digne V.Sa  Presidente da "RECICLO - 

ASSOCIAÇÃO HONORIO SERPA DE RECICLADORES". Requer a restrição do 
item 16.5.1 para que o mesmo não seja considerado no Edital de chamamento 
público 01/2021 pela Lei 13.019/14, e para que a RECICLO possa participar da 
licitação sendo que estamos aptos a todos os itens. 

Nestes termos pede deferimento. 

Honório Serpa/PR., 21 de maio de 2021. 

Arestides Borges 
RG - 3.514.475-7 

CPF - 396.083.799-20 
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ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓ1UO SERPA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2021 EDITAL 01/2021 

CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2021 
Edital 0112021 

Trata-se o pleito do requerente RECICLO - ASSOCIAÇÃO 
HONORIO SERPA DE RECICLADORES de insurgência, 
tempestivamente protocolizada, quanto ao item 16.5.1 do edital 
que transcrevo: 

16.5.1. Inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica - CNPJ, emitida do site da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, que 
comprove a existência e a efetiva atividade da 
organização da sociedade civil há, no mínimo, 1 
(um) ano; 

Especialmente no tocante ao mínimo de 01 (um) ano de 
estabelecimento da associação. 

Após deliberação pela comissão, e considerando que a 
exigência mínima de fato pode representar restrição na 
participação da associação, implicando em redução da 
competitividade, e que o tempo de estabelecimento da 
associação não representa critério técnico necessário a ser 
preenchido, a comissão acolher a impugnação feita pelo 
requerente com vistas a desconsiderar o prazo mínimo 
estabelecido no item indigitado. 

Com vistas a dar publicidade e igualdade de direitos aos 
concorrentes, reabra-se o intervalo de publicação do edital. 

Honório Serpa, 28 de maio de 2021 

ALEXSANDRO SANTIN MAR TINS 
Presidente da Comissão de Seleção. 

Publicado por: 
Nayane Santa Rosa Mello 

Código Identificador:CODC 1 D72 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 31/05/2021. Edição 2274 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/  
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ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA 
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos 

Filtros aplicados ao relatório  

Número do processo: 0000444/2021 

óp, rio  vap \ 	 a.1J1 
vaqlna 1 

Data: /05/2021 

1 

Número do processo: 	000044412021 

Solicitação: 	 11 - ADITIVO 

Número do documento: 

Requerente: 	 3422 - ARESTIDES BORGES 

Beneficiário: 	 3330 - Elisangela Macagnan 

Endereço: 	 Rua LINHA CORONEL VIVIDA 

Complemento: 

Loteamento: 

Telefone: 

E-mail- 

Local da protocolização: 001.001.100- PROTOCOLO CENTRAL 

Localização atual: 	001.001.100- PROTOCOLO CENTRAL 

Org. de destino: 	001.001.003- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO 

Potocolado por: 	Ëdina regina policarpo 

cão: 	 Não analisado 	 Em trâmite: Sim 

Protocolado em: 	27/05/2021 09:27 	 Previsto para: 

Súmula: 	 chamento publico n°01/2021 envelope n° 01/2021 proposta 
entrega de envelope para licitação associação Honcrio serpa de reciciadores 

Observação: 

Número único: 325.475.C5H-3W 

Número do protocolo: 2204 

CPF/CNPJ do requerente: 396.083.799-20 

CPF/CNPJ do beneficiário: 004.088.199-79 

Bairro: 

	

Condomínio: 	 Município: Honório Serpa - PR 

	

Celular: 	 Fax: 

Notificado por: E-mail 

Atua!mente com: Édina regina policarpo 

Procedência: Interna 	 Prioridade: Normal 

Concluído em: 

Édina regina policarpo 

(Protocolado por) 

ARESTIDES BORGES 

(Requerente) 

Hora: 09:30:3 

Sistema: Protocolo Fly 1 Usuário: policarpo123 / Relatório de Comprovante de Abertura de Processos 



ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA 
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos 

Filtros aplicados ao relatório  

Número do processo: 0000558/2021 

Número do processo: 	000055812021 

Solicitação: 	 11 - ADITIVO 

Número do documento: 

Número único: F53.8Q1H3-91 	, 

Número do protocolo: 2330 

Requerente: 	 1916- VALDEMAR CARDOSO 	 CPF/CNPJ do requerente: 508.460.279-68 

Beneficiário: 	 3333 - Alexsandro Santin Martins 

Endereço: 

Complemento: 	 Bairro: 

Loteamento: 	 Condomínio: 	 Município: 

Telefone: 	 Celular: 	 Fax: 

E-mail: 	 Notificado por: E-mail 

Local da protocolização: 001.001.100- PROTOCOLO CENTRAL 

Localização atual: 	001.001.100- PROTOCOLO CENTRAL 

Org. de destino: 	001.001.020- PROCURADORINADVOCACIA MUNICIPAL 

4
Pr 'colado por: 	Édina regina policarpo 	 Atualmente com: Édina regina policarpo 

S 	ão: 	 Não analisado 	 Em trâmite: Sim 	Procedência: Interna 	 Prioridade: Normal 

Protocolado em: 	30/06/2021 10:26 	 Previsto para: 	 Concluído em: 

Súmula: 	 EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO EM EEPÍGRAFE, CREDENCIAMENTO DO SR: 
VALDEMAR CARDOSO. 

Observação: 

e 

Édina regina policarpo 	 VALDEMAR CARDOSO 

(Protocolado por) 	 (Requerente) 

Hora: 10:27:24 

CPF/CNPJ do beneficiário: 029.960.669-44 

Sistema: Protocolo Fly / Usuário: policarpo123 1 Relatório de Comprovante de Abertura de Processos 



ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE HONORIO SPA. 
CNPJ: 31.378.208/0001-72 

AV XVI DE NOVEMBRO, 1370, PARQUE INDUSTRIAL 	- 
HONORIO SERPA - PR 

ANEXO II 

CREDENCIAMENTO 

À Comissão de seleção do Chamamento Público no  01/2021, da Lei n° 13.019/2014 e suas 

alterações. 

Sr. Presidente: 

Em atendimento ao disposto no Edital de Chamamento Público em epígrafe, 

credenciamos o Sr. VALDEMAR CARDOSO, portador da Carteira de Identidade no 

5.494.617-1, CPF no 508.460.279-68, para que represente nossa Organização 

ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE HONORIO SERPA, 

CNPJ n° 31.378.208/0001-72, neste Chamamento, com poderes plenos para prestar 

esclarecimentos, assinar atas, propostas, declarações, plano de trabalho, termo de 

colaboração/fomento e demais documentos pertinentes, interpor recursos ou renunciar 

ao direito de interpô-los, apresentar documentos e praticar todos os atos necessários à 

participação de nossa Organização neste Chamamento. 

HONORIO SERPA, 30 DE JUNHO DE 2021. 

VALDEMAR CARDOSO - DIRETOR 
CPF: 508.460.279-68 



PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA 
Rua Elpídio dos Santos, n°541 —Fone/Fax (46) 3245-1130 

CEP - 85548-000 - Honório Serpa - PR 

ATA DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DOS PLANOS DE AÇÃO 
Aos 02 dias de Julho de 2021 - A Comissão de Seleção, designada pelo Decreto n° 
173/20, de 01 de Julho de 2021, reuniu-se para o julgamento dos Proposta de 
trabalho protocolados dentro do prazo previsto no Edital de Chamamento Público 
n° 01/2021, sendo que, foram cadastradas propostas pelas seguintes Organizações 
da Sociedade Civil (OSC): Associação de Catadores de Materiais Reciclaveis de 
Honório Serpa, II CNPJ: 31.378,208/0001-72 1 Responsável: Valdemar Cardoso; 
e Associação Honório Serpa de Recicladores - Reciclo, CNPJ 38.487.053/0001-51, 
Responsavel: Arestides Borges. A documentação foi apresentada dentro das 
condições e normas previstas no Edita!, sendo homologado o credenciamento para 
a participação do certame, sendo duas associações manifestou interesse em 
participar, as duas associações já realizam a entrega de toda a documentação para 
habilitação. 
A Comissão de Seleção passou então a avaliação individual da proposta das 
associações credenciadas, sendo que as associações atingiram as seguintes 
pontuações: 
Associação de Catadores de Materiais Recic!aveis de Honório Serpa - Na 
contagem de materiais a ser coletados estava disposto 32 e na contagem a 
comissão constatou que a quantidade correta são 33 

PAPEL PLÁSTICO VIDRO 

RECICLÁVEIS 
NÃO 
RECICLÁVEIS  RECICLÁVEIS  

NÃO 
RECICLÁVEIS  RECICLÁVEIS 

NÃO 
RECICLÁVEIS 

Jornais e Revistas 
Papéis Sanitários 

Embalagens de 
Refrigerante, de 
Agua Mineral e de 
Produtos de 
Limpeza 

Cabos dePanela Recipientes em 
Geral 

Espelhos 

SIM (x) 
NÃO() 

SIM (X 

NÃO() 
SIM(x) 
NÃO() 

Formulário de 
Computador 

Papéis 
Metalizados 

Copos dePlástico Botões deRádios 
Garrafas deVários 
Formatos 
(vidros eplástico) Vidros 

SIM (x) 
NÃO() 

SIM(x) 
NÃO() 

SIM (X 

NÃO() 

Papelão emGeral Papéis 
Parafinados 

Embalagens para 
Alimentos 

Pratos Copos Lâmpadas 
Comuns 

SIM (x) SIM X) SIM (X 

NÃO() NÂO() NÃO() 
Aparas dePapel Papéis 

Plastificados 
Canos e Tubos Canetas Cacos de 

Embalagens 
Cerâmica 

SIM(x) 
NÃO() 

SIM (x) 
NÃO() 

SIM (x) 
NÃO() 



PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA 

Rua Elpídio dos Santos, n'541 —Fone/Fax (46) 3245-1130 

CEP - 85548-000 - Honório Serpa - PR 

Fotocópias Papéis 
Contaminados 

Sacos Plásticosem 
Geral 

Bijuterias Porcelana 

SIM (X 

NÃO() 
SIM (X 

NÃO() 

Envelopes Papel Carbono Plásticos Film Espuma Vidros de 
Automóveis 

SIM (X) 

NÃO() 
SIM(x) 
NÃO() 

Papel de Fax Papel Toalha 
Mistura dePapel, 
Plásticos e 
Metais 

Embalagens à 
Vácuo 

Potes de conserva 

SIM ( x) 
NÃO() 

SIM (x) 
NÃO() 

SIM (x) 
NÃO() 

Copos dePapel EtiquetaAdesiva Recipientes e 
Artigos 
Domésticos 

Fraldas 
Descartáveis 

Louças Para Brisas 

SIM (x) 
NÃO () 

SIM (x) 
NÃO () 

SIM (x) 
NÃO () 

SIM (x) 
NÃO () 

Fita Crepe / 
Adesiva 

Vasilhas Fusíveis 

SIM (X) 

NÃO () 
Guardanapos Fios de Costura Disjuntores 

SIM() 
NÃO (x) 

Fotografias 
Cerdas de 
Vassouras e 
Escovas 

Fitas de 
Impressora  

SIM(x) 
NÃO () 

Tocos deCigarro 

Lista Telefonica Frascos de 
Produtos 

SIM (X) 

NÃO() 
SIM (X) 

NÃO() 
Papel Sulfite Tampas 

SIM (X) 
NÃO() 

SIM (X) 

NÃO() 
Folha de Caderno Potes Rascunho Cartazes 

SIM (x) 
NÃO () 

SIM (x) 
NÃO () 

SIM (x) 
NÃO () 

SIM (x) 
NÃO () 

Total de pontos de Material 70 



  

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA 
Rua Elpídio dos Santos, n'541 —Fone/Fax (46) 3245-1130 

CEP - 85548-000 - Honório Serpa - PR 
-- 

Maior número de Associados 20 pontos 

Mais tempo de Registro da Associação 2 pontos 

PONTUAÇÃO TOTAL 92 Pontos 

Associação Honório Serpa de Recicladores - Reciclo Na contagem de materiais 

a ser coletados 23 itens 

PAPEL PLÁSTICO VIDRO 

RECICLÁVEIS 
NÃO 
1ujcjÁvEIs RECICLÁVEIS 

NÃO 
REcJcJÁvs RECICLÁVEIS 

NÃO 
RECICLÁVEIS 

Jornais eRevistas 
Papéis Sanitários 

Embalagens de 
Refrigerante, de 
Agua Mineral e de 
Produtos de 
Limpeza 

Cabos dePanela Recipientes em 
Geral 

Espelhos 

sim (x) 
NÃO() 

sim (x) 
NÃO() 

sim (x) 
NÃO() 

Formulário de 
Computador 

Papéis 
Metalizados 

Copos dePlástico Botões deRádios 
Garrafas deVários 
Formatos 
(vidros eplástico) Vidros 

SIM (X) 
NÃO() 

SIM (X) 
NÃO() 

SIM ( x) 
NÃO () 

Papelão emGeral Papéis 
Parafinados 

Embalagens para 
Alimentos 

Pratos Copos Lâmpadas 
Comuns 

SIM() SIM() SIM() 
NÃO() NÃO() NÃO() 
Aparas dePapel Papéis 

Plastificados 
Canos e Tubos Canetas Cacos de 

Embalagens 
Cerâmica 

SIM (X) 
NÃO() 

SIM ( X) 
NÃO() 

SIM (X) 
NAO() 

Fotocópias Papéis 
Contaminados 

Sacos Plásticosem 
Geral 

Bijuterias Porcelana 

sim (X 
NÃO() 

SIM(X) 
NÃO() 

Envelopes Papel Carbono Plásticos Film Espuma Vidros de
Automóveis 

sim (X 
NÃO() 

sim (x) 
NÃO() 



PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA 

Rua Elpídio dos Santos, n'541 —Fone/Fax (46) 3245-1130 
CEP - 85548-000 - Honório Serpa - PR 

Papel de Fax Papel Toalha 
Mistura dePapel, 
Plásticos e 
Metais 

Embalagens à 
Vácuo 

sim (X 
NÃO() 

sim (X 
NÃO() 

Copos dePapel EtiquetaAdesiva Recipientes e 
Artigos 
Domésticos 

Fraldas 
Descartáveis 

sim (X 
NÃO() 

SIM(X) 
NÃO() 

Fita Crepe / 
Adesiva 

Vasilhas Fusíveis 

SIM ( X) 
NÃO() 

Guardanapos Fios de Costura Disjuntores 
sim (X) 
NÃO () 

Fotografias 
Cerdas de 
Vassouras e 
Escovas 

Fitas de 
Impressora 

sim (X 
NÃO () 

Tocos deCigarro 

Total de pontos de Material 70 pontos 

Maior número de Associados 12 pontos 

Mais tempo de Registro da Associação 

Pontuação Total 82 pontos 

Concluída a avaliação quantitativa e qualitativa do Proposta de trabalho das 
Associações, a Comissão de Seleção apresenta o resultado final, conforme tabela a 

seguir: 
Lote Associação Pontos Situação 

01 Associação 	de 	Catadores 	de 

Materiais Recicláveis de Honório 

Serpa 

92 Vencedor 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA 
Rua Elpídio dos Santos, n'541 —Fone/Fax (46) 3245-1130 

CEP - 85548-000 - Honório Serpa - PR 
 

 

Estiveram presente na realização da abertura das propostas, além da comissão o 

Senhor Aristides Borges, representante da associação RECICLO. 

Com a publicação deste resultado do Certame, fica aberto o prazo para interposição 

de recurso, conforme cronograma, disposto no edital 01/2021. 

Honório Serpa, 02 de Julho de 2021. 

Aristides Borges 
Representante da Associação RECICLO 



ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE HONORIO SERPA 
CNPJ: 31.378.208/0001-72 

AV XVI DE NOVEMBRO, 1370, PARQUE INDUSTRIAL 
HONORIO SERPA - PR 

Atualmente um grande volume de material é desperdiçado por conta da 

ausência de coleta seletiva no município, sendo assim, existiu-se a necessidade da 

criação de uma ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS, a qual tem 

por objetivo a coleta deste material e seu correto destino. Foram identificadas empresas 

fornecedoras de materiais recicláveis; a população; a prefeitura; as instituições de 

ensino municipal e estadual e as igrejas. 

A cooperativa de catadores de materiais recicláveis se apresenta como peça 

chave para viabilizar a coleta seletiva pública e alcançar metas de reciclagem traçadas 

pelo plano municipal e pelo mercado. Tem como objetivo, atuação de catação, porta-a-

porta, mesmo que ainda pequeno, dando o correto destino do material. Sendo que o 

material será coletado com equipamentos corretos e terá a coleta realizada 

semanalmente, e recolhida na sede da Associação para correta destinação. 

HONORIO SERPA, 30 DE JUNHO DE 2021. 

VALDEMAR CARDOSO - DIRETOR 
CPF: 508.460.279-68 

9' 
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ASSOCIAÇÃO DE CATADORES [)E MATERIAIS RECICLAVEIS DE HONORIO SERP 
CNPJ: 31.378.208/0001-72 

AV XVI DE NOVEMBRO, 1370, PARQIJE INDUSTRIAL 
HONORIO SERPA- PR 

AiNEXO III 

PROPOSTA 

PROPOSTA À Comissão de Seleção do Chamamento Público n° 01/2021, Sr. Presidente: 

Pelo presente apresentamos a seguinte proposta para celebração de parceria com o 

Município de Honório Serpa/PR, nos seguintes termos: 

1. DADOS CADASTRAIS E CARACTERÍSTICAS DA OSC 

Nome da entidade: 
ASS. DE CATADORES DE MATERIAIS 
RECICLAVEIS DE HONORIO SERPA 

CNPJ 
31.378.208/0001-72 

Endereço 
AV XVI DE NOVEMBRO, 1370 

E-mail 

Município 	 UF 
HONORIO SERPA 	PARANÁ 

Fone 
(46) 9 9917-3830 

Nome do responsável 
VALDEMAR CARDOSO 

CPF 
508.460.279-68 

RG 
5.494.617-1 

Cargo 
DIRETOR EXECUTIVO 

Período do mandato 
08/2020 A 08/2022 

Data de constituição da entidade 	1/o8/2018 

Número de cooperados/associados 
io SOCIOS  



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Cidadão, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua 
atualização cadastral. 

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NUMERO DE iNSCRIÇAO 

MATRIZ 
31 '378.20810001.72 1710812018 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 

CADASTRAL 

ABERTURA 

NOME EMPRESARIAL 

ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE HONORIO SERPA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO NOME DE FANTASIA) 

ACMR 
PORTE 

DEMAIS 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente 

CODIDO E DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

38.11-4.00 . Coleta de resíduos não-perigoso, 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JSRIDICA 

399-9 . Associação Privada 

LOGRADOURO 

AV XVI DE NOVEMBRO 
NUMERO 

1370 
COMPLEMENTO 

CEP 

85.548-000 
BAIRRO/DISTRITO 

PARQUE INDUSTRIAL II 
MUNICIPIO 

HONORIO SERPA 
AU 

PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

(46) 3245-1130 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

17/11/2020 

MOTIVO DE SITIIAÇÁO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 30/06/2021 às 10:11:09 (data e hora de Brasilia). 	 Página: 1/1 

.% CONSULTAR QSA VOLTAR [ IMPRIMIR 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, çjj&ue aqiji. 

Passo a  passo  para o CNPJ 	Consultas CNPJ 	Estatísticas 	Parceiros 	Serviços CNPJ 



ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE HONORIO SERA 
CNPJ: 31.378.208/0001-72 

AV XVI DE NOVEMBRO, 1370, PARQUE INDUSTRIAL 	 - 
HONORIO SERPA - PR 	

/ 

2. PROPOSTA DE TRABALHO - TIPAGEM DE MATERIAL A SERCONSIDERADO 

PARA RECICLAGEM 

PAPEL PLÁSTICO VIDRO 

RECICLÁVEIS 
NÃO 
RECICLÁVEIS RECICLÁVEIS 

NÃO 
RECICLÁVEIS RECICLÁVEIS 

NÃO 
RECICLÁVEIS 

Jornais eRevistas 
Papéis Sanitários 

Embalagens de 
Refrigerante, de 
Agua Mineral e de 
Produtos de 
Limpeza 

Cabos dePanela Recipientes em 
Geral 

Espelhos 

SIM (X) 
NÃO() 

SIM (X) 
NÃO() 

SIM (x) 
NÃO() 

Formulário de 
Computador 

Papéis 
Metalizados 

Copos dePlástico Botões deRádios 
Garrafas deVários 
Formatos 
(vidros eplástico) Vidros 

SIM (X) 
NÃO() 

SIM (X) 
NÃO() 

SIM (X) 
NÃO() 

Papelão emGeral Papéis 
Parafinados 

Embalagens para 
Alimentos 

Pratos Copos Lâmpadas 
Comuns 

SIM (X) SIM (X) SIM (x) 

NÃO() NÃO() NÃO() 

Aparas dePapel Papéis 
Plastificados 

Canos e Tubos Canetas Cacos de 
Embalagens 

Cerâmica 

SIM (X) 
NÃO() 

SIM (X) 
NÃO() 

SIM (X) 
NÃO() 

Fotocópias Papéis 
Contaminados 

Sacos Plásticosem 
Geral 

Bijuterias Porcelana 

SIM (X) 
NÃO() 

SIM (X) 
NÃO() 

Envelopes Papel Carbono Plásticos Film Espuma Vidros de 
Automóveis 

SIM (X) 
NÃO() 

SIM (X) 
NÃO() 

Papel de Fax Papel Toalha 
Mistura dePapel, 
Plásticos e 
Metais 

Embalagens à 
Vácuo 

Potes de conservas 

SIM (X) 
NÃO() 

SIM (X) 
NÃO() 

SIM (X) 
NÃO() 

Ç'! 
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ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE HONORIO SERP. 
CNPJ: 31.378.208/0001-72 

AVXVI DE NOVEMBRO, 1370, PARQUE INDUSTRIAL 	t 	 
HONORIO SERPA - PR 	 \ 

Copos dePapel EtiquetaAdesiva 
Recipientes e 
Artigos 
Domésticos 

Fraldas 
Descartáveis 

Louças Para brisas 

SIM (X) 
NÃO() 

SIM (X) 
NÃO() 

SIM (X) 
NÃO() 

SIM (X) 
NÃO() 

Fita Crepe / 
Adesiva 

Vasilhas Fusíveis 

SIM (X) 
NÃO() 

Guardanapos Fios de Costura Disjuntores 

SIM() 
NÃO (X) 

Fotografias 
Cerdas de 
Vassouras e 
Escovas 

Fitas de 
Impressora 

SIM (X) 
NÃO() 

Tocos deCigarro 

Lista telefônica Papel parafinado Fracos de Produtos Cabos de panela 

SIM (X) 
NÃO() 

SIM (X) 
NÃO() 

Papel sulfite papel celofane Tampas Adesivos 

SIM (X) 
NÃO() 

SIM (X) 
NÃO() 

Folhas de 
caderno 

Potes Espuma 

SIM (X) 
NÃO() 

SIM (X) 
NÃO() 

Rascunhos Acrilico 

SIM (X) 
NÃO() 
Cartazes 

SIM (X) 
NÃO() 

o 

TOTAL DE TIPAGEM DE MATERIAIS A SEREM RECICLADOS: 32 

Validade da proposta de no minimo 60 (sessenta) dias 

 



ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE HONORIO 
CNPJ: 31.378.208/0001-72 

AV XVI DE NOVEMBRO, 1370, PARQUE INDUSTRIAL 
HONORIO SERPA - PR 

HONORIO SERPA, 30 DE JUNHO DE 2021. 

VALDEMAR CARDOSO - DIRETOR 
CPF: 508.460.279-68 
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2. PROPOSTA DE TRABALHO - TIPAGEM DE MATERIAL A SER CONSIDERADO PARA RECICLAG 

PAPEL PLASTICO VIDRO 

RECICLÁVEIS NÃO 

RECICLÁVEIS 

RECICLÁVEIS NÃO 

RECICLÁVEIS 

RECICLÁVEIS NÃO 

RECICLÁVEIS 

Jornais e 

Revistas 

Papéis 

Sanitários 

Embalagens 

de 
Refrigerante, 

de Água 

Mineral e de 
Produtos de 

Limpeza 

Cabos de 

Panela 

Recipientes 

em Geral 

Espelhos 

SIM 	(x) 

NÃO( ) 
SIM 	(x) 

NÃO( ) 
SIM 	(x) 

NÃO( 

Formulário 
de 

Computador 

Papéis 
Metalizados 

Copos de 
Plástico 

Botões de 
Rádios 

Garrafas 
deVários 

Formatos 

(vidros 

eplástico) 

Vidros 

SIM 	(x) 

NÃO( ) 
SIM 	(x) 

NÃO( ) 
SIM 	(x) 

NÃO( ) 
Papelão em 
Geral 

Papéis 
Parafinados 

Embalagens 
para 
Alimentos 

Pratos Copos Lâmpadas 
Comuns 

SIM 	(x) 

NÃO( ) 

SIM 	(x) 

NÃO( ) 
SIM 	(x) 

NÃO( 

Aparas de 

Papel 

Papéis 

Plastificados 

Canos e 

Tubos 

Canetas Cacos de 

Embalagens 

Cerâmica 

SIM 	(x) 

NÃO( ) 

SIM 	(x) 

NÃO( ) 

SIM 	(x) 

NÃO( 

Fotocópias Papéis 

Contaminados 

Sacos 

Plásticosem 

Geral 

Bijuterias Porcelana 

SIM 	(x) 

NÃO( ) 

SIM 	(x) 

NÃO( ) 

Envelopes Papel 

Carbono 

Plásticos 

Film 

Espuma Vidros de 

Automóveis 

SIM 	(x) 

NÃO( ) 

SIM 	(x) 

NÃO( 

Papel de Fax Papel Toalha Mistura 
dePapel, 

Plásticos e 

Metais 

Embalagens 

à Vácuo 

SIM 	(x) 

NÃO( 	) 

SIM 	(x) 

NÃO( 

Copos de 

Papel 

Etiqueta 

Adesiva 

Recipientes e 

Artigos 
Domésticos 

Fraldas 

Descartáveis 

SIM 	(x) 

NÃO( ) 

SIM 	(x) 
NÃO( ) 



Fita Crepe / 
Adesiva 

Vasilhas Fusíveis 

SIM 	(x) 
NÃO( 

Guardanapos Fios de 
Costura 

Disjuntores 

SIM 	(x) 
NÃO( 

Fotografias Cerdas de 
Vassouras e 

Escovas 

Fitas de 
Impressora 

SIM 	(x) 
NÃO( 

Tocos de 
Cigarro 

001 

de h  o0  

TOTAL DE TIPAGEM DE MATERIAIS A SEREM RECICLADOS: - 

proposta Válida por 90 (noventa) dias 

Honorio Serpa - PR., 25 de maio de 2021 

Arestides Borges 

Presidente 

RG n9  3.514.475-7 

CPF - 396.083.799-20 

2 



ANEXO III 

PROPOSTA 

PROPOSTA À Comissão de Seleção do Chamamento Público n2  01/2021, Sr. Presidente: Pelo 

presente apresentamos a seguinte proposta para celebração de parceria com o Município de 

Honório Serpa/PR, nos seguintes termos: 

1. DADOS CADASTRAIS E CARACTERÍSTICAS DA OSC 

Nome da entidade 
RECICLO - ASSOCIAÇÃO HONORIO 
SERPA DE RECICLADORES 

CNPJ 
38.487.053/00001-51 

ENDEREÇO: SIT LINHA CORONEL 

VIVIDA, S/N, ZONA RURAL 

E-MAIL: 
contabilidademarmeleiro@gmail.com  

Município: Honorio Serpa UF: Paraná Fone: 46 3525 1327 

Nome do Responsável: Arestides 
Borges 

CPF: 396.083.799-20 RG 3.514.475-7 

Cargo: Presidente Período do mandato: 2020/2024 

Histórico e área de atuação da Entidade, experiência na área, parcerias anteriores. 

Coleta Seletiva na área Rural e Urbana de material reciclável 

Data de constituição da entidade 03/08/2020 

Números de cooperados/associados 06 (seis) 



-------4 

ANEXO IV 	 \  

DECLARAÇÃO DA DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS À CELEBRAÇÃO DA PARCERIA 

À Prefeitura Municipal de Honório Serpa/PR 

RECICLO - ASSOCIAÇÃO HONORIO SERPA DE RECICLADORES, estabelecida na Sit Linha Coronel 

Vivida, s/n, Zona Rural, Honorio Serpa - Paraná, CEP: 85.548-000, inscrita no CNPJ sob n2  

38.487.053/00001-51, neste ato representada por AREST!DES BORGES, no uso de suas 

atribuições legais, vem: 

DECLARAR, para todos os fins de direito, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato 

impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está 

impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com 

a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes. 

HONORIO SERPA - PR, 27 de maio de 2021. 

RECICLO - ASSOCIAÇÃO HONORIO SERPA DE RECICLADORES 

CNPJ: 38.487.053/00001-51 

SIT LINHA CORONEL VIVIDA, S/N, ZONA RURAL, CEP: 85.548-000 

HONORIO SERPA PR 

Arestides Borges 

Presidente 

RG n.2  3.514.475-7 

CPF: n. 396.083.799-20 



ANEXO II 

CREDENCIAMENTO 

À Comissão de seleção do Chamamento Público n2  01/2021, da Lei nQ 13.019/2014 e suas 

alterações. 

Sr. Presidente: 

Em atendimento ao disposto no Edital de Chamamento Público em epígrafe, credenciamos o 

Sr. (a) ARESTIDES BORGES, portador da Carteira de Identidade n2  3.514.475-7, CPF n2  

396.083.799-20, para que represente nossa Organização RECICLO - ASSOCIAÇÃO HONORIO 

SERPA DE RECICLADORES, CNPJ n2  38.487.053/0001-51, neste Chamamento, com poderes 

plenos para prestar esclarecimentos, assinar atas, propostas, declarações, piano de trabalho, 

termo de colaboração/fomento e demais documentos pertinentes, interpor recursos ou 

renunciar ao direito de interpô-los, apresentar documentos e praticar todos os atos necessários 

à participação de nossa Organização neste Chamamento. 

HONORIO SERPA - PR, 25 de maio de 2021. 

Arestides Borges 

Presidente 

RG n.2  3.514.475-7 

CPF: n.2  396.083.799-20 



RECICLO — ASSOCIAÇÃO HONORIO SERPA DE RECICLADORES 

CNPJ: 38487.053/00001-51 
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HONORIO SERPA— PR 

ANEXO 1 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

DECLARO, sob as penas da !ei, para fins do Chamamento Público 01/202?, que a empresa 

RECICLO - ASSOCIAÇÃO HONORIO SERPA DE RECICLADORES não foi declarada INIDÔNEA para 

licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei 

Federal n o 8.666/93 e alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou 

evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual 

situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-

financeira. 

HONORIO SERPA - PR, 25 de maio de 2021. 

7-J 
fJ / 

Arestides Borges 

Presidente 

RG n.2  3.514.475-7 

CPF: n. 396.083.799-20 



ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO E CONVOCAÇÃO 

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO E 
CONVOCAÇÃO 

Considerando a realização de sessão na data de 02 de julho de 2021, 
segue o resultado da classificação. 

1 ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLADOS DE 

HONÕRIO SERPA 

92 

2 RECICLO - ASSOCIAÇÃO HONÓRIO SERPA DE CATADORES 82 

Em atenção ao contido no 16.2.2 fica convocado o primeiro colocado 
para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis apresentar os documentos de 
habilitação. 

Honório Serpa, 02 de julho de 2021. 

NAYANE SANTA ROSA MELLO 
Presidente da comissão 

Publicado por: 
Nayane Santa Rosa Mello 

Código Identificador:C7D074F9 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 05/07/2021. Edição 2298 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/  

/1 OflÓ; 
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F15. NO 

ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE 
HONÓRIO SERPA 

ESTATUTO SOCIAL 

Estatuto Social de Constituição da Associação de Catadores de Materiais 
Recicláveis de Honório Serpa, pessoa jurídica de direito privado, Aprovado em 
Assembleia Geral de Constituição. 

CAPITULO 1 
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, ÁREA DE AÇÃO, DURAÇÃO E ANO 
SOCIAL  

Art. 10  - Com a denominação de: Associação de Catadores de Materiais 
Recicláveis de Honório Serpa, fundada em 15/08/2018 sob a forma de 
associação de natureza civil, de responsabilidade limitada, sem fins lucrativos, que 
se regerá pelas disposições do presente e pelas leis e regulamentos vigentes, 
tendo: 

A) Sede na Avenida XVI de Novembro, n° 1370, Bairro Industrial, na cidade 
de Honório Serpa, PR 

B) Foro jurídico na Comarca de Coronel Vivida - Paraná; 
O) Área de Ação, para efeito de admissão de associados, abrangerá o 

Município de Honório Serpa - PR; 
D) Prazo de duração, será por tempo indeterminado, e ano social 

compreendido no período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro. 

CAPITULO II 
DOS OBJETIVOS SOCIAIS  
Art. 2° - A associação tem por objetivo principal, a contratação de serviços 
para seus associados em condições e preços convenientes, organizar o 
trabalho de a bem aproveitar a capacidade dos catadores associados, 
distribuindo-os conforme suas aptidões e interesses coletivos, fornecer 
assistências aos associados no que for necessário para melhor executarem o 
trabalho, proporcionar através de convênios com sindicatos, empresas, 
organismos nacionais e internacionais, serviços jurídicos e sociais que estejam 
dentro dos princípios do Regimento Interno da Associação de Catadores de 
Materiais Recicláveis - promover com recursos próprios ou convênios a 
capacitação associativa e se for o caso, profissional do quadro social, 
funcional, técnico, executivo e diretivo da associação; 
1°Parágrafo - Nos contratos celebrados, a associação representará os 
associados, coletivamente, agindo como sua mandatária. 
2°Parágrafo - Os associados executarão os serviços contratados pela 

associação, em conformidade com este Estatuto e o Regime Interno; 



CAPITULO III 
DOS SÓCIOS, SEUS DIREITOS E DEVERES  

Art. 30 - Os catadores poderão associar-se a associação, salvo se houver 
impossibilidade técnica, qualquer profissional catador, que se dedique á 
atividade objeto da entidade e preencham os quesitos definidos no regimento 
interno, sem prejudicar os interesses da associação, nem com ele colidir. 
Parágrafo único - Não há limite de associados e ainda após preencher todos 
os quesitos do regulamento interno, o (os) associado (os) assume (em) os 
direitos e deveres decorrentes da lei, do estatuto, código de ética se houver e 
das deliberações tomadas pela associação. 

Art.40  - São direitos dos associados: 

a) Participar das assembléias gerais; 
b) Votar e ser votado para os cargos eletivos; 
c) Discutir e apresentar sugestões a Diretoria, sobre qualquer assunto de 

interesse da associação; 
d) Recorrer dos atos da Diretoria, quando julgar os mesmos prejudiciais ou 

lesivos aos seus direitos, ou Associação; 
e) Solicitar informações junto a Secretaria, de assuntos que lhe dizem 

respeito, e/ou sobre as atividades da Associação; 
f) Ao sócio não é permitido fazer-se representar na AGO e/ ou AGE, ou 

outro mediante procuração; 
g) Cada associado poderá representar somente um associado - a si mesmo; 
h) O associado terá direito a 01 (um) voto; 
i) Solicitar seu desligamento; 

Art. 50 - São deveres dos associados: 
a) Contribuir com taxa (s) de serviço e encargos operacionais que forem 

estabelecidos pela assembléia; 
b) Respeitar as decisões tomadas em Assembléias Gerais, cooperando com 

a Diretoria para o fiel cumprimento das mesmas; 
c) Obedecer ás disposições estatutárias, regimentais, bem como as 

determinações da diretoria, deliberado em assembléia geral e extra; 
d) Preservar e fazer preservar os bens patrimoniais da associação; 

CAPITULO IV 
DA ADMINISTRAÇÃO 

Art. 60  - A Associação será administrada por: 
- DIRETORIA EXECUTIVA. 

11— CONSELHO FISCAL 



Art. 70 - A Assembléia Geral, órgão soberano da vontade social, constituir-se-á 
dos associados em pleno gozo de seus direitos políticos e estatuários. 
Art.811  - A Assembléia geral ordinária, realizar-se a uma vez por ano para: 

-Apreciar o relatório anual da Diretoria; 
li- Discutir e homologar as contas e balanços aprovados pelo conselho Fiscal; 
III - Discutir e homologar as programações de contas e trabalhos para o exercício 
seguinte; 
IV - Eleger a Diretoria e Conselho Fiscal; 

Art. 90 - A Assembléia Geral Extraordinária realizar-se-á a qualquer tempo quando 
convocada.  
- Pela Diretoria 

II - Pelo Conselho Fiscal; 
III - Por requerimento de 1/5 (um quinto) de associados. 

Art. 100 - A convocação da Assembléia Geral, poderá ser feita por meio de Edital, 
fixado na sede da instituição, por publicação na imprensa local, por circulares ou 
outros meios convenientes, com antecedência mínima de 5 dias úteis á sua 
realização. 

Art. 110 - Compete as Assembléias Gerais 

- Deliberar sobre materiais de interesse geral da associação ou dos associados. 
II - Decidir em grau de recurso, sobre os assuntos que tenham sido deliberados 
pela diretoria e a ela levados, a pedido do interessado, ou interessados; 
III - Apreciar as demais matérias constantes da ordem do dia; 
IV - Examinar os assuntos que lhes sejam propostos por associados, de qualquer 
natureza; 
V - Destituir a Diretoria, a qualquer tempo, independentemente de justificação ou 
indenização, se houver; 
VI - Decidir sobre reforma dos estatutos; 
VII - Decidir sobre a extinção da Entidade nos termos do Art. 44; 
VIII —Decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar seus 
bens patrimoniais; 
IX - Aprovar o regimento interno. 

Art. 120  - Das formas de convocação das Assembléis Gerais  
- As Assembléias Gerais deverão ser convocadas e realizar-se-ão em local e 

horário previamente determinados; 
II - Assembléias Gerais, serão convocadas pela Diretoria ou por requerimento, 
com um mínimo de 1/5 (um quinto) dos associados ou ainda, pelos membros do 
Conselho Fiscal. 
III —As convocações indicarão sempre o resumo da ordem do dia, a data local e o 
horário da realização e o quorum para a primeira e segunda chamadas. 

ONFERE C 

  

    



IV - As convocações das Assembléias Gerais Ordinárias, serão acompanhadas 
de cópias dos relatórios e contas e de proposta de orçamento para exercício social 
respectivo a ser analisado. 
V - As convocações serão endereçadas aos associados, através de circulares, 
por meio de Edital fixado na sede da Associação, através de publicação na 
imprensa local, ou por outros meios convenientes. 
VI - As convocações das Assembléias Gerais deverão ser feitas com prazo 
mínimo de 5 dias, podendo as Assembléias Gerais Extraordinárias serem 
convocadas com prazo de antecedência menor a 05 (cinco)dias úteis, desde que 
seja comprovada a urgência no tratamento da matéria. 

Art.130  - As Assembléias 	Gerais serão presididas por um associado 
especialmente aclamado, que escolherá entre os presentes o secretário, a quem 
incumbirá lavrar a ata dos trabalhos em livro próprio. 

Art. 140  - Somente serão computados, em qualquer deliberação, os votos dos 
associados que estiverem regularmente em situação de fazê-lo na proporção de 
01 (um) voto para cada de direito, devendo ser anulados os impossibilitados. 

Art. 150  - As Assembléias Gerais instalar-se-ão em primeira convocação, com a 
presença de associados que representam o numero de 1/3 (um terço) e, em 
segunda chamada, 30 (trinta) minutos após a primeira com numero mínimo de 05 
(cinco) pessoas. 

Parágrafo Único - A destituição de diretoria e a alteração do presente estatuto, 
será em assembléia geral extraordinária especialmente convocada para este fim, 
observando-se que o quorum para a instalação da referida assembléia, será o 
seguinte: 

a) em primeira chamada, com a presença da maioria absoluta dos associados 
com direito a voto; e 
em segunda chamada, ou nas chamadas seguintes com presença no 
mínimo de 1/3 dos associados com direito a voto. Bem como as 
deliberações deverão ter voto concorde de 2/3 dos presentes á assembléia 
geral. 

Art. 161  - É vedado aos associados votar assuntos em que tenha particular 
interesses. 

Art. 17° As deliberações tomadas em Assembléias Gerais serão obrigatórias a 
todos os associados, independentemente do seu comparecimento ou voto 
cabendo a Diretoria executá-las e fazê-las cumprir. 

Art. 181  - Das Assembléias gerais serão lavradas em livro próprio aberto e 
encerrados pelos membros da Diretoria, devendo ser assinados pelo Presidente e 
secretário, e pelos associados presentes que terão direito de nele fazer constar as 
suas declarações. 

ii 
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CAPITULO V 
DESLIGAMENTO, ELIMINAÇÃO E EXCLUSÃO 

Art. 191 - O desligamento do associado dar-se-á a seu pedido, formalmente 
dirigido a Diretoria Executiva da Associação e não poderá ser negado. 

Art. 200 
- A eliminação do associado, que será realizada em virtude de infração de 

lei, do código de ética, ou deste estatuto, será feita pela Diretoria Executiva, após 
duas advertências por escritos ou, se houver código de ética, conforme regimento 
interno do conselho de ética da Associação. 
Parágrafo 1 - A cópia autenticada da decisão será remetida ao associado, por 
processo que comprove as data da remessa e do recebimento. 
Parágrafo II - O associado poderá, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 
data de recebimento da notificação, interpor recurso, que terá efeito suspensivo 
até a primeira assembléia geral, caso o regimento do conselho de ética não 
definir outros procedimentos. 

Art. 211 —A exclusão do associado será feita: 
a) por dissolução da associação; 
b) por morte da pessoa física; 
c) por incapacidade civil não suprida; 
d) por deixar de atender aos requisitos estatuários de ingresso ou 

permanência na associação. 

CAPITULO VI 
DA COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA 

Art. 220 - A Diretoria Executiva será composta de: 
- Presidente 

II - Tesoureiro 
III - Secretário 

Pgf. Único - Todos os membros da Diretoria Executiva deverão, 
obrigatoriamente serem eleitos em Assembléia Geral Ordinária e/ou 
Extraordinária quando da complementação de cargos ou vacância. 

Art. 231 - Compete a Diretoria: 

- Elaborar programa anual de atividade e executá-los; 
II - Elaborar e Apresentar á Assembléia Geral relatório anual; 
lii —Contratar e demitir funcionários; 
IV - Elaborar Regimento Interno; 
V - Dirigir e administrar a associação; 

VI - Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto, o Regimento Interno bem 
como acatar as deliberações das Assembléias Gerais; 

FLS.N° 

) 

 

NFEJIC9 
9~ri k~` 



e 

VII - Elaborar e apresentar as propostas de despesas extraordinárias 
submetendo-as a apreciação do Conselho Fiscal, em caso de aprovação, será 
"ad-referendum" da Assembléia Geral respeitando-se sempre as 
disponibilidades financeiras, a serem apresentadas pelo Diretor da área; 
VIII - Zelar sempre pelos interesses dos associados; 
IX - Convocar Assembléia Geral sempre que se fizer necessária. 
Parágrafo Único - As deliberações da Diretoria Executiva só poderão ser 
tomadas quando reunidos pelo menos 2/3 (dois terços) dos Diretores e por 
maioria dos votos presentes. 

Art. 240  - Compete ao Presidente: 
- Representar a Associação, ativa, passiva, judicial e extra-judicialmente com 

o Diretor da área envolvida ei ou que este nomear representante; 
II - Cumprir e fazer cumprir este Estatuto, o Regimento Interno; 
III - Convocar e presidir as reuniões da Diretoria; 
IV - Autorizar o pagamento de despesas normais da Associação, desde que 
não ultrapasse os valores a serem determinados juntamente com o tesoureiro 
ei ou nomear seus procuradores ou representantes da administradora 
eventualmente contratada; 
V - Assinar as atas das Assembléias Gerais da Associação, juntamente com o 
Presidente da mesa e Secretário, bem como, o livro de presenças das 
reuniões; 
VI - Assinar, juntamente com o tesoureiro todas as operações bancárias, 
contratos ei ou compromissos em nome da Associação; 
Vil - Recorrer das deliberações da Diretoria Executiva, quando julgar que 
entender contrárias aos interesses da Associação, ou em desacordo com o 
estatuto, apelando a Assembléia Geral quando necessário; 
VIII - Destituir em nome da Associação, os membros da Diretoria que venham 
a faltar ás reuniões por 03 (três) vezes consecutivas, sem apresentação de 
justificativas, convocando no prazo de 30 (trinta) dias, Assembléia Geral para 
eleição do substituto; 
IX - Exercer as demais funções inerentes ao cargo. 

Art. 250— Compete ao Secretário Geral: 

- Secretariar as reuniões da Diretoria e Assembléia Geral e redigir as 
competentes atas; 
II - Manter atualizado o cadastro de associados; 
III - Colaborar na recepção e expedição de correspondências; 
IV - Divulgar todas as noticias de atividades da Associação; 
V - Ter sob guarda e responsabilidade, todos os objetos e demais documentos 
pertencentes á secretaria. 

Art. 260  - Compete ao tesoureiro: 

- Arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados, mantendo em dia 
a escrituração e respectivos documentos; 



II - Pagar as contas das despesas autorizadas pelo Presidente; 
III - Apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem 
solicitadas; 
IV - Apresentar o relatório financeiro para ser submetido á Assembléia Geral; 
V - Apresentar semestralmente o balancete ao Conselho Fiscal; 
VI - Conservar sob sua guarda e responsabilidade o numerário e documentos 
relativos á tesouraria, inclusive contas bancárias; 
VII - Assinar os documentos relativos ás subvenções, doações, auxilio 
legados, juntamente com o Diretor Presidente; 
VIII - Apresentar mensalmente, a Diretoria, o balanço das receitas e despesas; 
IX - Toda receita da Associação, deverá estar numa instituição Bancária, 
escolhida pela Diretoria, sendo permitido manter em caixa importância igual ou 
inferior a 02 (dois) salários mínimos para atender as despesas de expediente. 

CAPITULO VII 
DO CONSELHO FISCAL  

Art. 271  - O conselho Fiscal, será composto por 03 (três) membros eleitos pela 
Assembléia Geral. 
Pgf. 1 - O mandato do Conselho Fiscal, será de 02 (dois) anos, permitindo a 
reeleição consecutiva, salvo determinação contrária tomada em A.G.O pela 
unanimidade dos associados presente. 
Pgf 2 - Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo respectivo 
suplente, até o seu término. 

Art. 281  - Compete ao Conselho Fiscal: 
- Examinar os livros da escrituração da Associação; 

II - Examinar o balancete mensalmente apresentado pelo tesoureiro opinando 
a respeito; 
III - Apreciar os balanços e inventários que acompanham o relatório anual da 
Diretoria; 
IV - Opinar sobre aquisição de bens por parte da Associação; 
V - Reunir-se com a Diretoria, sempre que for convocado; 
Pgf. único - O conselho fiscal reunir-se-á ordinariamente a cada 02 (dois) 
meses extraordinariamente sempre que necessário. 

Art. 290  - Compete as Diretorias da Área da Associação: 
- Cumprir e fazer cumprir sempre as normas estatuárias contidas no artigo 23 

deste, em todos os incisos. 
Art. 301  - A Diretoria reunir-se-á no mínimo uma vez por mês. 

Art. 311  - O mandato da Diretoria será de 02 (dois) anos, permitindo a 
reeleição apenas 01 (uma) uma vez consecutiva, salvo determinação contrária 
tomada em A.G.O pela unanimidade dos Associados presentes. 

Art. 321  - As atividades dos diretores e conselheiros não serão remuneradas, 
podendo entretanto, terem uma Ajuda de custo e diárias para custear 
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despesas de viagens quando necessárias, entretanto terá que estar aprova 
pela Assembléia Geral. 

Art. 330 - O diretor e/ou membro do conselho fiscal que faltar 
injustificadamente a 03 (três) reuniões consecutivas da Diretoria ou do 
Conselho fiscal, respectivamente, terá a perda de seu mandado. 

Art. 340 - Em caso de demissão ou renúncia coletiva da Diretoria, o conselho 
fiscal a substituirá, devendo neste caso, convocar, dentro do prazo de 30 
(trinta)dias, Assembléia Geral para eleger os componentes da Diretoria para 
complementar o mandato. 

CAPÍTULO VIII 
DAS ELEIÇÕES  

Art. 350 - As chapas das eleições da Associação, deverão ser apresentadas 
até 30 (trinta) dias antes da eleição, em Assembléia Geral, convocada de 
acordo com o Art. 11, do presente estatuto. 

Art. 361  - Deverá ser entregue a Secretária Geral da Associação requerimento 
de inscrição onde constará os nomes e cargos de cada candidato devidamente 
assinado pelos mesmos. 
Pgf. único 	Os candidatos obrigatoriamente, deverão ser associados da 
Associação e não poderão ter parentes até terceiro grau, cônjuge, ou 
companheiros na Associação. 

Art. 370  - A Diretoria da Associação, de posse da (s) inscrição (ões) da (s) 
chapa (s) convocará de acordo com o Art. 10. A Assembléia Geral onde será 
designada a Comissão Eleitoral. 
Pgf. único - A comissão Eleitoral, deverá ser formada por 03 (três) 
associados com finalidade de elaborar e encaminhar o processo eletivo. 

Art. 381  - Nenhum membro da Diretoria e do Conselho Fiscal da Gestão, 
quando estiver administrando a Associação, poderá fazer parte da Comissão 
Eleitoral. 

Art. 391  - A comissão Eleitoral, após a eleição, dará inicio a contagem dos 
votos e seus trabalhos encerrar-se-ão a partir da proclamação da chapa 
vencedora, através da publicação do resultado e do registro em ata, não 
ultrapassando 01 (um) dia da eleição. 

Art. 400 - No caso de empate, a Comissão Eleitoral deverá elaborar novas 
eleições convocando os sócios num prazo de 03 (três)dias após a publicação 
do primeiro resultado, definindo a chapa vencedora através de voto 
descoberto, obedecendo o disposto no Art. 37. 

/ 

CAPITULO IX 



CAPITULO XII 
DOS LIVROS FISCAIS E AUXILIARES 

DO PATRIMÔNIO  

Art. 410  - O patrimônio da Associação será constituído de bens móveis e 
contribuições dos associados. 
Pgf. 1. - A alienação ou oneração dos bens adquiridos na forma deste Artigo, 
exigirá a aprovação em Assembléia Geral extraordinária por 50% (cinqüenta 
por cento) mais 01 (um) da totalidade dos associados. 
Pgf. 2. - No caso de dissolução social da Associação, os bens remanescentes 
serão destinados à outra entidade, também de fins não econômicos, no mesmo 
município, e que possuam os mesmos ou semelhantes objetivos da presente 
associação, sendo que não havendo nenhuma outra, por deliberação dos 
associados, os bens serão destinados à instituição municipal, estadual ou 
federal, de fins idênticos ou semelhantes. 

CAPITULO  
DOS RECURSOS FINANCEIROS  

Art. 420  - A receita da associação será constituída de conformidade com os 
recursos financeiros auferidos por contribuições de associações ou doações. 
Pgf. único - O valor da taxa será aprovado em Assembléia Geral ei ou em 
Assembléia Geral Extraordinária. 

Art. 430  - Poderá a Diretoria da Associação no cumprimento dos seus 
objetivos, conforme o Art. 02. firmar contratos ei ou convênios com entidades 
públicas ou particulares com organizações e organismo internacionais, 
seguindo os princípios do regimento interno da associação. 

CAPITULO Xl 
DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO 

Art. 441  - A associação será dissolvida e seu patrimônio será destinado a 
entidade de fins não econômicos conforme o art. 61 da lei 10.406/02, 
deliberada em Assembléia Geral Extraordinária especialmente convocada pra 
esse fim. 

Pgf. 1. - A liberação de que trata este Artigo, deverá ser tomada por 50% 
(cinqüenta por cento) dos votos mais 01 (um) dos associados. 
Pgf. 2. - A Assembléia Geral Extraordinária que determinará a dissolução 
elegerá o liquidante e o Conselho Fiscal que deverão funcionar, durante a 
liquidação em harmonia. 

Art. 450 - Os membros da Diretoria da Associação, responderão civil e 
criminalmente pelos atos praticados durante sua gestão até 05 (cinco) anos 
após o término de seu mandato. 
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Art. 460  - A Associação possuirá os seguintes livros, onde registrará as 
atividades oficiais e não oficiais realizadas: 

a) De ata das Assembléias Gerais; 
b) De ata das Reuniões da Diretoria; 
c) De ata de Reuniões do Conselho Fiscal; 
d) De Registro de Associados 

CAPITULO XIII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 470  - Os casos omissos no presente Estatuto serão resolvidos pela Diretoria e 
referendados pela Assembléia Geral. 

• Art. 480  - A data da fundação da Associação será a do dia quinze de agosto de 
2018, na qual foi instalada a Assembleia de Fundação, ocorrida nas dependências 
da Prefeitura Municipal de Honório Serpa/PR, onde ficou decidido por 
unanimidade a criação da presente Associação. Porém, a personalidade jurídica 
será considerada a data da publicação e registro em Cartório deste Estatuto e a 
ata da Assembléia de Fundação e posse da Diretoria. 

Art. 490  - Os associados não respondem subsidiariamente pelas obrigações 
contraídas indevidamente pela Diretoria da Associação. 

Art. 501  - O presente estatuto será obrigatoriamente editado e afixado na sede a 
fim de ser levado ao conhecimento dos associados. 

Ficam autorizados todos os atos que se tornarem necessários a fim de regularizar 
o registro do presente estatuto, junto ao cartório de registro de títulos e 
documentos, para surtir seus legais e jurídicos efeitos. 

I

Honório Serpa, PR, 15 de agosto de 2018. 

Valdemar Cardoso 
Presidente 

Jonatas Valdir Schuckes 
OAB/PR 86.859 



ATA NUMERO 2 (DOIS), AOS SEIS DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE (06/08/2020), 

AS QUATORZE (14 HORAS), REUNIRAM-SE NO BARRACÃO DO SENHOR VALDEMAR CARDOSO, 

AONDE ESTÁ SITUADO A CEDE DA ASSOCIAÇÃO, SITO A AV XVI DENOVEMBRO 1370, PARQUE 

INDUSTRIAL, HONORIO SERPA - PR, OS SOCIOS DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS 

RECICLAVEIS DO MUNICIPIO DE HONORIO SERPA, PREVIAMENTE CONVOCADOS POR EDITAL, 

SENDO REALIZADO EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO AS 14:00 HORAS, PARA DELIBERAREM SOBRE 

A SEGUINTE ORDEM DO DIA: 12 RETIRADA DE SOCIOS, 22 ENTRADA DE NOVOS SOCIOS, 3 

ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA. INCIALMENTE FOI APRESENTADO A RETIRADA DA SÓCIA 

CRISTINA VIEIRA BRAGA, REGISTRADA NO CPF 083.639.229-94, RG 9.512.888-2, BRASILEIRA, 

CASADA, RESIDENTE E DOMICILIADA A AV XVI DE NOVEMBRO, S/N, HONÓRIO SERPA - PR. EM 

SEGUIDA FOI EXPOSTO OS NOMES DOS NOVOS SÓCIOS PARA APROVAÇÃO, SR. .EPENILSON 

CARDOSO DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF 029.867.159-07 E RG 8.331.056-1, BRASILEIRO, 

RESIDENTE E DOMICILIADO A AV XVI DE NOVEMBRO, BAIRRO PORTELINHA, HONORIO SERPA - 

PR, A SENHORA .B.SNEILA ALVES DO NASCIMENTO, PORTADORA DO CPF 059.561.429-95 E RG 

10.431.433-3, BRASILEIRA, RESIDENTE E DOMICILIADO A AV XVI DE NOVEMBRO, BAIRRO 

PORTELINHA, HONORIO SERPA - PR, SR DORIVAL ALVES DO NASCIMENTO, PORTADOR DO CPF 

500.685.399-91 E RG 1.955.213, BRASILEIRO, RESIDENTE E DOMICILIADO A AV XVI DE 

NOVEMBRO, BAIRRO PORTELINHA,- HONORIO SERPA - PR, SR. JOELMIR CARDOSO, PORTADOR 

DO CPF 099.989.989-99 E RG 10795945-9, BRASILEIRO, RESIDENTE E DOMICILIADO RUA 

TONIO MENEGATTI, CENTRO, HONORIO SERPA - PR, KEILA EVELIN DOS SANTOS, PORTADORA 

DO CPF 082.923.489-64 E RG 12.743.740-8, BRASILEIRA, RESIDNTE E DOMICILIADO RUA 

ANTONIO MENEGATTI, CENTRO, HONORIO SERPA - PR OS QUAIS FORAM APROVADOS PELOS 

DEMAIS SOCIOS AGORA PASSANDO A FAZER PARTE DA ASSOCIAÇÃO. LOGO EM SEGUIDA DEU-

SE INICIO A ELEIÇÃO DA DIRETORIA A QUAL TEVE APENAS UMA CHAPA APRESENTADA A QUAL 

FOI REELEITA PARA MAIS UMA GESTÃO ATÉ 2022. O PRESIDENTE DEU POR ENCERRADO A 

ASSEMBLEIA, EU EDEMIR CARDOSO, SECRETARIO, LAVREI E ASSINEI A ATA SEGUIDO DOS 

DEMAIS SOCIOS PRESENTES. CcckJ3- 
J_ 	 Ld 
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Cidadão, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua 

atualização cadastral. 

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NUMERO DE INSCRIÇAO 

31.378.20810001.72 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

1710812018 

NOME EMPRESARIAL 

ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE HONORIO SERPA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO NOME DE FANTASIA) 

ACMR 
PORTE 

DEMAIS 

CODIGD E DESCRIÇAO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 

CÓDIGO E DESCAIÇSO DA NATUREZA JIJRIDICA 

399-9 - Associação Privada 

LOGRADOURO 

AV XVI DE NOVEMBRO 
NUMERO 

1370 
COMPLEMENTO 

CEP 

85.548-000 
BAIRRO/DISTRITO 

PARQUE INDUSTRIAL II 
MUNICIPIO 

HONORiO SERPA 
UF 

PR 	- 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

(46) 3245-1130 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL 

17111/2020 

MOTIVO SE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITLIAÇAO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 30/06/2021 às 10:11:09 (data e hora de Brasília). 
	 Página: 1/1 

% CONSULTAR OSA LD VOLTAR 	IMPRIMIR 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e USO, cligue aqi,ij. 

Passo a  passo para o CNPJ 	Consultas CNPJ 	Estatísticas 	Parceiros 	Serviços CNPJ 



04/05/2021 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

FLS. 

     

o 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE HONORIO SERPA 
CNPJ: 31.378.208/0001-72 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 13:18:17 do dia 04/05/2021 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 31/10/2021. 
Código de 6nfrote da certidão: 89A7.B416.94A6.22FD 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Q 
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Estado do Paraná 
de Secretaria de Estado da Fazenda 	 J\c 	CIO 1' 

Receita Estadual do Paraná 	 / 
M. 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 024077150-50 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 31.378.20810001-72 
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
atureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 01/09/2021 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br   

Página 1 de 1 

Emitido via Internet Públiça (04/05/2021 13:20:14) 



NÚMERO 

302 

VÁLIDO ATÉ 

2j1; 2021 

3 

05 d IV/ 

cJ 	de 	Ç) 
Honóno Serpa 
CNPJ 95.585.444OO1.42 

Honório Serpa(PR), 26 d: ,Maio de 2021. 

ougIaS Non'' 
fiscal 

NONNEMACHER OU 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA 

SECRETARIA DE FINANÇAS 

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA FLS.N 

   

NOME / RAZÃO SOCIAL 

    

       

SSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE HONORIO - CNPJ 31.378.208/0001-7 

  

AVISO 

         

         

SEM DÉBITOS PENDENTES ATÉ APRESENTE DATA: 26/05/2021 

    

—COMPROVAÇÃO JUNTO A 
	

FINALIDADE 

Á 

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO 
TRIBUTÁRIO RELATIVO A(S) INSCRICÃO(ÔES) ABAIXO CARACTERIZADA(S). 

INSCRIÇÃO 
	

ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO 

639 Atividades associativas não AV XVI DE NOVEMBRO 

4292 
	

AVXVI DE NOVEMBRO 	 1370 

NÚMERO—BLOCO— APTO 

1370 1  



04/05/2021 
	

Consulta Regularidade do Empregador 

Voltar rn prm 

1 

CAL íA 
CAIXA ECONÕMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: 	31.378.208/0001-72 

Razão SociaIASS CATADORES MAT RECICLAVEIS DE hIONORIO SERPA 

Endereço: 	AV XVI DE NOVEMBRO 1370 / PQ INDUSTRIAL II! HONORIO SERPA / PR / 
85548-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 14/04/2021 a 11/08/2021 

Certificação Número: 2021041402444722484064 

Informação obtida em 04/05/2021 13:24:34 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

https://consulta-crf.caixagov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 	 111 



0 e O14, 

p:)DER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇJ'. DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE HONORIO 
SERPA (MATRIZ E FILIAIS) 

CNPJ: 31.378.208/0001-72 
Certidão n°: 14661216/2021 
Expedição: 04/05/2021, às 13:23:26 
Validade: 30/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE 
HONORIO SERPA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 
31.378.208/0001-72, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa ri 0  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



Número autenticidade: 6ed26acb. 14447aa1.a4b2dafb.24d93h70-4 
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Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo. 
autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br  através do link "Verificar Autenticidade Documentos." 

ESTADO DO PARANÁ 

POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ 

CORPO DE BOMBEIROS 

2SGBI - SPCIP CORONEL VIVIDA 

CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - C 
3.9.01.21.0001338794-60 

A Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná 
licencia a edificação/estabelecimento/evento/área de risco abaixo qualificada, por estar em conformidade com a 
legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor: 

• SSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE HONORIO SERPAI 
Nome Fantasia: ACMR 
CPF/CNPJ: 31.378.208/0001-72 
Código da Atividade Econômica (CNAE): 

3811/4-00- COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 
9499/5-00 - ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

Logradouro: AV XVI DE NOVEMBRO 	Número: 1370 
Bairro: HONORIO SERPA Município: HONORIO SERPA-PR 

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES 
Área Total: 90,00 m2  
Área Vistoriada: 90,00 m2  
Ocupação: J-2 - TODO TIPO DE DEPÓSITO COM CARGA DE INCÊNDIO ATÉ 300MJ/M2  
Capacidade de Público: 5 PESSOAS 
Uso de GLP: 
Projeto Técnico NIB: 

OBSERVAÇÕES 

Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação 
e prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor. 

O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo. 

LICENÇA  VÁLIDA ATÉ: 4 de Maio de 2022 



PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA 

DIVISÃO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 	Telefone: (46) 3245 -1216 

ALVARÁ DE LICENÇA SANITÁRIA 

O Estabelecimento está autorizado a funcionar conforme Lei Municipal 042 de 27 de 

LICENÇA SANITÁRIA N°. 	116/2021 

RAZÃO SOCIAL: 

NOME FANTASIA: 

C.N.P.J. 

391-ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS D!11ONRIO 

ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE HONÓRIO SERPA 

31.378.208/0001-72 

ENDEREÇO: 	 XVI DE NOVEMBRO, 

BAIRRO: 	 CAMPINA 

(¼ RESPONSÁVEL: 	VALDEMAR CARDOSO 

LICENCIADO EM: 	26/05/2021 

VALIDADE DO ALVARÁ: 26/11/2021 

RAMO DE ATIVIDADE: ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

OBSERVAÇÕES: 

LIBERADO LICENÇA CONFORME LEI N°13331, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2001 POR UM PRAZO DE SEIS MESES 
A FIM DE REALIZAR ADEQUAÇÕES NESTE PERÍODO. 
ORIENTAÇÕES QUANTO AO USO DE MÁSCARA E ALCOOL EM GEL DEVIDO A PANDEMIA COVID-19 

JUSTIFICATIVA: 

É OBRIGATÓRIA A FIXAÇÃO DESTA LICENÇA EM LOCAL VISÍVEL AO CONSUMIDOR/USUÁRIO. a 

tos 

JOCELMA SANTOS 
Carimbo e Licenciamento 

7 

 



xx 

presente 
na declaração 

ALVARÁ 

A PREFEITURA 

Estado do Paraná 	 N°: 99  
. 	PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA 

SECRETARIA DA FAZENDA 
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 

DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO 

MUNICIPAL DE HONORIO SERPA, por força da Lei Municipal N° 324/2009, concede o 
ALVARÁ DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E/O FUNCIONAMENTO, de acordo com o despacho exarado 

para fins de inscrição nos cadastros de: 

1 

NOME / RAZÃO SOCIAL 

Econômico: 639 	- 4 ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE HONORIO 

ATIVIDADE 

9499500 Atividades associativas não especificadas anteriormente 

3811400 Coleta de resíduos não-perigosos 

r 	 ENDEREÇO 

Logradouro: 	AVXVI DE NOVEMBRO 	 Número: 1370 

Complemento: 	 CEP 	85548-000 

Bairro: 	PARQUE INDUSTRIAL II 

Distrito: 

Cidade 	HONÓRIO SERPA 	 UF: 	PR 
J 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

Descrição: 

Entrada: 	 Saída Intermediária: 	 Entrada Intermediária: 	 Saída: 

DOCUMENTOS 

CNPJ: 	31.378.208/0001-72 	 Inscrição Estadual: 
1 

DESCRIÇÃO 

de 
Hor6 
CNPJ 95.585.444/0 

1 

Honório 

VALIDO ATÉ 31/12/2021 
 

FIXAR EM LOCAL VISÍVEL 	/ 	4i 

	

.4dtc 	 - 
Serpa(PR), 26 de Maio de 2021. 	 . 	- 	- - 1 .NNEMACHER 

Tributação/F isca lizaçãO 
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ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICIAVEIS DE HONORIO SE 
CNPJ: 31.378.208/0001-72 

AV XVI DE NOVEMBRO, 1370, PARQUE INDUSTRIAL 
HONORIO SERPA - PR 

ANEXO 1 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE" 

DECLARAÇÃO DECLARO, sob as penas da lei, para fins do Chamamento Público 

01/2021, que a empresa ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS 

RECICLAVEIS DE HONORIO SERPA não foi declarada INIDÔNEApara licitar ou 

contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei 

Federal n o 8.666/93 e alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato 

ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a 

atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade 

econômico-financeira. 

 

HONORIO SERPA, 30 DE JUNHO DE 2021. 

     

 

VALDEMAR CARDOSO - DIRETOR 

CPF: 508.460.279-68 



ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE HONORIO SERP 
CNPJ: 31.378.208/0001-72 

AV XVI DE NOVEMBRO, 1370, PARQUE INDUSTRIAL 
HONORIO SERPA - PR 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS À 

CELEBRAÇÃO DA PARCERIA 

À Prefeitura Municipal de Honório Serpa/PR 

ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE HONORIO SERPA, 

estabelecida na AV XVI DE NOVEMBRO, 1370, PARQUE INDUSTRIAL II, HONORIO 

SERPA - PR, inscrita no CNPJ sob n° 31.378.208/0001-72, nesteato representada por 

VALDEMAR CARDOSO, no uso de suas atribuições legais, vem: 

DECLARAR, para todos os fins de direito, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato 

impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não 

está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de 

contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos 

supervenientes. 

HONORIO SERPA, 30 DE JUNHO DE 2021. 

 

     

 

VALDEMAR CARDOSO - DIRETOR 
CPF: 508.460.279-68 



VALDEMAR CARDOSO - DIRETOR 
CPF: 508.460.279-68 

ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE HONORIO S 
CNPJ: 31.378.208/0001-72 

AV XVI DE NOVEMBRO, 1370, PARQUE INDUSTRIAL 
HONORIO SERPA - PR 

ANEXOV 

LISTA DO PATRIMÔNIO CONSTANTE 

BARRACÃO DE PROPRIEDADE DO SR VALDEMAR CARDOSO O QUAL CEDEU PARA 

ASSOCIAÇÃO EXERCER SUAS ATIVIDADES. 

HONORIO SERPA, 30 DE JUNHO DE 2021. 

-J 
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ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2021 EDITAL 02/2021 

CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2021 
Edital 02/2021 

Considerando a abertura do envelope com a documentação, a 
comissão decidiu após deliberação que o vencedor, 
ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS 
RECICLÁVEIS DE HONÓRIO SERPA, apresenta a ATA de 
constituição no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

Esclarece-se que tal documento não era requisito do edital, mas 
que para aferição correta da quantidade dos sócios faz-se 
necessário. Tendo em vista que não há prejuízo para as partes 
tal formalidade. 

Após cumprida a diligência abrir-se-á prazo para recurso. 

Honório Serpa, 13 de julho de 2021 

NA YANE SANTA ROSA MELLO 
Presidente da Comissão de Seleção. 

Publicado por: 
Nayane Santa Rosa Mello 

Código Identificador:79F47FFC 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 14/07/2021. Edição 2305 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/  
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81 PROTOCOLO N°00 
REGISTRO N° O 

LIVR 
Coronel Vivida ( 18 

0.80710001 -19 77 

II 
• A-Ih 

/ 
Cleusa

fj  
irnentel V.  

Oficial 

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS 
REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS 

Rua Iguaçu, 302 - Centro - Coronel Vivida-PR 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE 
TITULOS E DOCUMENTOS 	 

Rua Iguaçur2-86 
85550-000 	Coronel Vivida - Paraná 
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ARAL DE MELLO 

Pr.tocolado por) 

AL DE MELLO 

ukrente) 

ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA 
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos 

Filtros aolicados ao relatório  

Número do processo: 0000622/2021 

1D tnal/1 
áaina 1 

Número do processo: 	0000622/2021 	 Número único: C6X.334.6W0-15 

Solicitação: 	 2 - OFICIO 	 Número do protocolo: 2421 

Número do documento: 

Requerente: 	 3310- CAMILA AMARAL DE MELLO 	 CPF/CNPJ do requerente: 073.684.999-83 

Beneficiário: 	 3314 - NAYANE SANTA ROSA MELLO 	 CPF/CNPJ do beneficiário: 079.992.449-02 

Endereço: 	 Rua AV PARANA N° SN - 85548-000 

Complemento: 	 Bairro: BAIRRO DONA CHICA 1 

Loteamento: 	 Condomínio: 	 Município: Honório Serpa - PR 

Telefone: 	 Celular: 	 Fax: 

E-mail: 	 Notificado por: Não notificar 

Local da protocolização: 001.001.100- PROTOCOLO CENTRAL 

Localização atual: 	001.001.100- PROTOCOLO CENTRAL 

Org.1estino: 	001.001.008 - ASSESSORIA JURIDICA 

Protocolado por: 	CAMILA AMARAL DE MELLO 	 Atualmente com: CAMILA AMARAL DE MELLO 

Situação: 	 Não analisado 	 Em trâmite: Sim 	Procedência: Interna 	 Prioridade: Normal 

Protocolado em: 	26/07/2021 16:53 	 Previsto para: 	 Concluído em: 

Súmula: 	 Manifestação de recurso do chamamento publico 01/2021 

Observação: 	 Documento encaminhado ao presidente da comissão deste chamamento. 
Sendo o mesmo em nome da Reciclo - Associação Honório Serpa de Recicladores 

Hora: 16:54:11 

Sistema: Protocolo FIy 1 Usuário: CAMILA.MELLO / Relatório de Comprovante de Abertura de Processos 



FLS.N° 
LARISSA PÁNZARINI DALCHIAVON 

[L?) ADVOCACIA 

AO ILUSTRÍSSIMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DO 

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2021 

RECICLO - ASSOCIAÇÃO HONORIO SERPA DE 

RECICLADORES, por seu representante legal, ARESTIDES BORGES, brasileiro, 

casado, reciclador, portador da Cl/RG n° 3.514.475-7, inscrito no CPF/MF sob o n° 

396.083.799-20, residente na Linha Coronel Vivida s/n, zona rural, Honório Serpa-PR, 

vem, por intermédio de sua procuradora, manifestar, para ao final requerer, como 

segue. 

Cumprindo com os requisitos do Edital de Chamamento Público n° 

01/2021, RECICLO apresentou proposta, juntamente com a documentação. 

Segundo a ata de avaliação e julgamento da sessão pública realizada 

em 02/07/2020 (fis. 52), no entanto, a Associação de Catadores de Materiais 

Recicláveis de Honório Serpa apresentou maior tempo de registro, e maior número de 

associados, sendo, portanto, declarada classificada, em primeiro lugar. 

No entanto, convocada a apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

a documentação para a celebração de parceria, a primeira classificada não cumpriu 

com os requisitos previstos em edital, senão vejamos. 

Conforme prevê o item 16.3, a OSC selecionada deveria apresentar 

Cópia do Estatuto Social e suas alterações devidamente registradas. No entanto, o a 

OSC convocada apresentou contrato social não registrado em cartório (fls. 70 a 79). 

Apresentou ata de reunião para retirada e inclusão de sócios (fl. 80), 

a qual, presume-se seja a ata de eleição da diretoria, devidamente registrada em 

cartório em data de 21/05/2021 e relação nominal atualizada dos dirigentes da 

organização da sociedade civil (fl. 81). 

Avenida XVI de Novembro, 881 Sala 02— centro CEP 85548-000 Honário Serpa - PR Fone: (46) 9 99120-1238. 

 E CONSULTORIA JURIDICA 

OAB/PP 83.567 



LÂRISSA PANZÂRINI DALCHÂVON 

ADVOCACIA  E CONSULTORIA JURIDICA 

OAB/PP 83.567 

o 

FLSN° 
	

) 

Apresentou, ainda, um comprovante de inscrição e situação cadastrai, 

onde consta a data de abertura da pessoa jurídica em 17/08/2018, mas com 

atualização da situação cadastral em 17/11/2020 (fls. 82). 

Juntou certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários 

federais e divida ativa da União (fl. 83); Certidão negativa de débitos estadual (fl. 84); 

Certidão negativa de débitos Municipal (ti. 85); Certificado de Regularidade do Fundo 

de Garantia de Tempo de Serviço - FGTS (fl. 86); Certidão negativa de débitos 

trabalhistas (fl. 87) 

A OSC convocada apresentou licença dos bombeiros (fl. 88), alvará 

de licença sanitária com prazo de seis meses para adequação (ti. 89), e alvará de 

localização (fl. 90). 

Apresentou declaração de idoneidade (ti. 91), declaração de não 

ocorrência de impedimentos à celebração de parceria (fl. 92) e lista de patrimônio 

constante. 

Pois bem. Compulsando-se os autos, resta claro que a OSC 

convocada não apresentou todos os documentos exigidos em edital. 

Primeiramente, o estatuto social apresentado não está registrado em 

cartório, conforme exige o item 16.3.1. 

A OSC não apresentou licença ambiental, exigido no item 16.6.1 do 

edital em comento. 

A OSC convocada não comprovou possuir a estrutura física exigida 

em edital, a qual, de acordo com o tem 16.6.4.3. acarreta na perda do direito de 

assinatura do termo de colaboração. 

Conforme demonstrado, é inegável que, em não tendo apresentado a 

documentação exigida em edital, ocorre a imediata desclassificação da Associação 

de Catadores de Materiais Recicláveis de Honório Serpa, com a consequente 

declaração de vencedora a associação RECICLO, no entanto, a comissão de seleção, 

1 

Avenida XVI de Novembro, 881, Sala 02— Centro CEP 85548-000 Honório Serpa - PR Fone: (46) 9 99120-1238. 
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1L2) 
LÂRISSA PÁNZARINI DÂLCHIAVON 

ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA 

OAB/PR 83.567 

depois de ter recebido a documentação da Associação Convocada, mandou 

complementar a documentação, solicitando a apresentação da ata de constituição da 

Associação vencedora. 

Verificando-se a documentação juntada pela primeira colocada é 

insuficiente para a celebração da parceria, de acordo com o edital, deve-se, neste 

momento, desclassificar a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de 

Honório Serpa, e convocar a Associação RECICLO para apresentação da 

documentação e classificação para celebração da parceria com a administração 

municipal. 

Termos em que,

13  

Pede deferimento. 

Honório Serpa-PR, 26 de julho de 2021. 

LA ISSA PANZARINI DALCHIAVON 

IPR 83.567 

Avenida XVI de Novembro, 881, Sala 02— centro CEP 85548-000 Honório Serpa - PR Fone: (46)9 99120-1238. 
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ADVOCACIA  E CONSULTORIA IV Ri DI CA 

PROCURAÇÃO  

Mandante(s): ARESTIDES BORGES, brasileiro, casado, reciclador, portador da 

Cl/RG n° 3.514.475-7, inscrito no CPF/MF sob o n° 396.083.799-20, residente na 

Linha Coronel Vivida s/n, zona rural, Honório Serpa-PR. 

Mandatário(s): LARISSA PANZARINI DALCHIAVON, brasileira, casada, advogada 

inscrita na OAB/PR sob o n°. 83.567, com escritório profissional localizado na Avenida 

16 de novembro, 881, sala 02, centro, município de Honório Serpa - PR, onde recebe 

avisos e intimações. 

Poderes: para o foro em geral, com as cláusulas "AD JUDICIA ET EXTRA", para que 

possa propor em qualquer Juízo ou Tribunal, ações de qualquer natureza, inclusive 

acessórias, assim como defender a parte mandante naquelas em que seja réu ou 

interessado; promover quaisquer defesas administrativas em qualquer órgão estatal; 

confessar; reconhecer a procedência do pedido; transigir, desistir, renunciar ao direito 

sobre que se funda a ação; receber; dar quitação; firmar compromissos; fazer acordos; 

requerer assistência judiciária, renunciar aos prazos de lei; remir e adjudicar bens em 

hasta pública; requerer alvarás; conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para acessar 

toda e qualquer informação judicial ou extrajudicial em qualquer órgão público ou 

privado e poderes específicos para representação junto ao processo licitatório - 

chamamento público n° 13.019, podendo praticar todos os atos que se fizerem 

necessários, extrair cópias, interpor recursos, ainda receber, sacar e levantar, 

junto a qualquer agência bancária, créditos efetuados por meio de depósitos judiciais, 

devendo firmar recibos e dar quitação dos valores recebidos, podendo enfim, praticar 

todos os atos necessários ao bom e fiel desempenho deste mandato, inclusive 

substabelecer, no todo ou em parte, os poderes aqui outorgados, sem prejuízo dos 

honorários avençados. 

Honório Serpa-PR, segunda-feira, 26 de julho de 2021. 

Arestides Borges 

OAB/PP 83.567 

a 

Avenida xvi de Novembro, 881, Saia 02— Centro CEP 85548-000 Honório Serpa - PR Fone: (46)999120-1238. 
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AO ILUSTRISSIMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DO 

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2021 

ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE 

HONÓRIO SERPA,inscrita no CNPJ: 31.378.208/0001-72, neste ato 

representada pelo seu Presidente VALDEMAR CARDOSO, portador do 

CPF sob n0508.460.279-68. podendo ser contatado através do telefone 

(46) 3245-1217, no mesmo endereço onde se encontra a empresa 

acima informada, qual cita-se, Avenida Xvi de Novembro n° 1370 - 

Centro - Honório Serpa/PR. cumprimentando-o, vem por meio do 

presente, promover Contrarrazões quanto ao recurso administrativo 

apresentado pela RECICLO - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES  

HONÓRIO SERPA,  Chamamento Público n101/2021 - Edital n003/2021 

Requer o protocolo da presente e sua devida análise. 

Atenciosamente, 

~ALDEMAR CARDOSO  
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1. 	- Da Tempestividade 

O prazo para encerramento das contrarrazões encerra-se em 06 de 

Agosto docorrente ano, portanto, tempestivo o presente. 

	

II. 	- Das Alegações Recursais 

Em síntese, colhemos que a RECICLO - ASSOCIAÇÃO DE 

CATADORES HONÓRIO SERPA,  âmago do Recurso reserva aos seguintes 

argumentos: 

ITEM 16.3, quanto ao Estatuto Social e suas Alterações registrada em cartório, 

desta forma vemos que é uma mera formalidade, tendo em vista que não irá 

proporcionar nenhum prejuízo para administração, então viemos explicar que 

para a abertura de uma associação ou seja para registro da primentira ata de 

abertura é obrigatório registrar o Estatuto Social, então não haveira a ata n° 01 

e nem a Ata n° 02, registrasda se não houvesse o referido Estatuto Social em 

questão devidamente registrado anteior as atas, 

Solicitamos segunda via do referido estatuto no Cartório de títulos e 

domumentos , estando anexada na seguencia, juntamente com a Ata n° 01, 



ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE 
HONÕRIO SERPA 

ESTATUTO SOCIAL 

Estatuto Social de Constituição da Associação de Catadores de Materiais 
Recicláveis de Honório Serpa, pessoa jurídica de direito privado, Aprovado em 
Assembleia Geral de Constituição. 

CAPITULO 1 
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, ÁREA DE AÇÃO, DURAÇÃO E ANO 
SOCIAL  

Art. 10  - Com a denominação de: Associação de Catadores de Materiais 
Recicláveis de Honório Serpa, fundada em 15/08/2018 sob a forma de 
associação de natureza civil, de responsabilidade limitada, sem fins lucrativos, que 
se regerá pelas disposições do presente e pelas leis e regulamentos vigentes, 
tendo: 

A) Sede na Avenida XVI de Novembro, no 1370, Bairro Industrial, ria cidade 
de Honório Serpa, PR 

B) Foro jurídico na Comarca de Coronel Vivida - Paraná; 
C) Área de Ação, para efeito de admissão de associados, abrangerá o 

Município de Honório Serpa - PR; 
O) Prazo de duração, será por tempo indeterminado, e ano social 

compreendido no período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro. 

CAPITULO II 
DOS OBJETIVOS SOCIAIS  
Art, 20  - A associação tem por objetivo principal, a contratação de serviços 
para seus associados em condições e preços convenientes, organizar o 
trabalho de a bem aproveitar a capacidade dos catadores associados, 
distribuindo-os conforme suas aptidões e interesses coletivos, fornecer 
assistências aos associados no que for necessário para melhor executarem o 
trabalho, proporcionar através de convênios com sindicatos, empresas, 
organismos nacionais e internacionais, serviços jurídicos e sociais que estejam 
dentro dos princípios do Regimento Interno da Associação de Catadores de 
Materiais Recicláveis * promover com recursos próprios ou convênios a 
capacitação associativa e se for o caso, profissional do quadro social, 
funcional, técnico, executivo e diretivo da associação; 
1012arágrafo - Nos contratos celebrados, a associação representará os 
associados, coletivamente, agindo como sua mandatária. 
20Parágrafo - Os associados executarão os serviços contratados pela 

associação, em conformidade com este Estatuto e o Regime Interno; 

( 
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CAPITULO III 
DOS SÕCIOS, SEUS DIREITOS E DEVERES  

Art. 31  - Os catadores poderão associar-se a associação, salvo se houver 
impossibilidade técnica, qualquer profissional catador, que se dedique á 
atividade objeto da entidade e preencham os quesitos definidos no regimento 
interno, sem prejudicar os interesses da associação, nem com ele colidir. 
Parágrafo único - Não há limite de associados e ainda após preencher todos 
os quesitos do regulamento interno, o (os) associado (os) assume (em) os 
direitos e deveres decorrentes da lei, do estatuto, código de ética se houver e 
das deliberações tomadas pela associação. 

Art.40  - São direitos dos associados: 

a) Participar das assembléias gerais; 
• b) Votar e ser votado para os cargos eletivos; 

c) Discutir e apresentar sugestões a Diretoria, sobre qualquer assunto de 
interesse da associação; 

d) Recorrer dos atos da Diretoria, quando julgar os mesmos prejudiciais ou 
lesivos aos seus direitos, ou Associação; 

e) Solicitar informações junto a Secretaria, de assuntos que lhe dizem 
respeito, e/ou sobre as atividades da Associação; 

f) Ao sócio não é permitido fazer-se representar na AGO e! ou AGE, ou 
outro mediante procuração; 

g) Cada associado poderá representar somente um associado - a si mesmo; 
h) O associado terá direito a 01 (um) voto; 
i) Solicitar seu desligamento; 

Art. 50 - São deveres dos associados: 
a) Contribuir com taxa (s) de serviço e encargos operacionais que forem 

estabelecidos pela assembléia; 
• b) Respeitar as decisões tomadas em Assembléias Gerais, cooperando com 

a Diretoria para o fiel cumprimento das mesmas; 
c) Obedecer ás disposições estatutárias, regimentais, bem como as 

determinações da diretoria, deliberado em assembléia geral e extra; 
d) Preservar e fazer preservar os bens patrimoniais da associação; 

CAPITULO IV 
DA ADMINISTRAÇÃ'Õ 

Art. 60  - A Associação será administrada por: 
- DIRETORIA EXECUTIVA. 

II— CONSELHO FISCAL 
77 ,780.80710001 .1 9 
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Art. 70 
 A Assembléia Geral, órgão soberano da vontade social, constituir-se-á 

dos associados em pleno gozo de seus direitos políticos e estatuárias, 
Art,81 - A Assembléia geral ordinária, realizar-se a uma vez por ano para: 

- Apreciar o relatório anual da Diretoria; 
li- Discutir e homologar as contas e balanços aprovados pelo conselho Fiscal,-
111 

iscal;
III - Discutir e homologar as programações de contas e trabalhos para o exercício 
seguinte; 
IV - Eleger a Diretoria e Conselho Fiscal; 

Art. 9° - A Assembléia Geral Extraordinária realizar-se-á a qualquer tempo quando 
convocada.  
- Pela Diretoria 

II - Pelo Conselho Fiscal; 
III - Por requerimento de 1/5 (um quinto) de associados. 

Art. 101  - A convocação da Assembléia Geral, poderá ser feita por meio de Edital, 
fixada na sede da instituição, por publicação na imprensa local, por circulares ou 
outros meios convenientes, com antecedência mínima de 5 dias úteis á sua 
realização. 

Art. 111  - Compete as Assembléias Gerais 

- Deliberar sobre materiais de interesse geral da associação ou dos associados. 
II - Decidir em grau de recurso, sobre os assuntos que tenham sido deliberados 
pela diretoria e a ela levados, a pedido do interessado, ou interessados; 
III * Apreciar as demais matérias constantes da ordem do dia; 
IV Examinar os assuntos que lhes sejam propostas por associados, de qualquer 
natureza; 
V - Destituir a Diretoria, a qualquer tempo, independentemente de justificação ou 
indenização, se houver; 
VI - Decidir sobre reforma dos estatutos; 
VII - Decidir sobre a extinção da Entidade nos termos do Art. 44; 
VIII —Decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar seus 
bens patrimoniais; 
IX - Aprovar o regimento interno, 

Art. 1211  - Das formas de convocação das Assembléias Gerais  
- As Assembléias Gerais deverão ser convocadas e realizar-se-ão em local e 

horário previamente determinados; 
II - Assembléias Gerais, serão convocadas pela Diretoria ou por requerimento, 
com um mínimo de 1/5 (um quinto) dos associados ou ainda, pelos membros do 
Conselho Fiscal. 
III —As convocações indicarão sempre o resumo da ordem do dia, a data local e o 
horário da realização e o quorum para a primeira e segunda chamadas. 

1718OB07iO00i 1 ' 
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IV - As convocações das Assembléias Gerais Ordinárias, serão acompanhadas 
de cópias dos relatórios e contas e de proposta de orçamento para exercício social 
respectivo a ser analisado. 
V - As convocações serão endereçadas aos associados, através de circulares, 
por meio de Edital fixado na sede da Associação, através de publicação na 
imprensa local, ou por outros meios convenientes. 
VI - As convocações das Assembléias Gerais deverão ser feitas com prazo 
mínimo de 5 dias, podendo as Assembléias Gerais Extraordinárias serem 
convocadas com prazo de antecedência menor a 05 (cinco)dias úteis, desde que 
seja comprovada a urgência no tratamento da matéria. 

Art.131  - As Assembléias 	Gerais serão presididas por um associado 
especialmente aclamado, que escolherá entre os presentes o secretário, a quem 
incumbirá lavrar a ata dos trabalhos em livro próprio. 

Art. 140  - Somente serão computados, em qualquer deliberação, os votos dos 
0 

	

	associados que estiverem regularmente em situação de fazê-lo na proporção de 
01 (um) voto para cada de direito, devendo ser anulados os impossibilitados. 

Art, 150 - As Assembléias Gerais instalar-se-ão em primeira convocação, com a 
presença de associados que representam o numero de 1/3 (um terço) e, em 
segunda chamada, 30 (trinta) minutos após a primeira com numero mínimo de 05 
(cinco) pessoas. 

Parágrafo Único - A destituição de diretoria e a alteração do presente estatuto, 
será em assembléia geral extraordinária especialmente convocada para este fim, 
observando-se que o quorum para a instalação da referida assembléia, será o 
seguinte: 

a) em primeira chamada, com a presença da maioria absoluta dos associados 
com direito a voto; e 
em segunda chamada, ou nas chamadas seguintes com presença no 
mínimo de 1/3 dos associados com direito a voto. Bem como as 
deliberações deverão ter voto concorde de 2/3 dos presentes á assembléia 
geral. 

Art. 16° - É vedado aos associados votar assuntos em que tenha particular 
interesses. 

Art, 171  - As deliberações tomadas em Assembléias Gerais serão obrigatórias a 
todos os associados, independentemente do seu comparecimento ou voto 
cabendo a Diretoria executá-las e fazê-las cumprir. 

Art. 180 - Das Assembléias gerais serão lavradas em livro próprio aberto e 
encerrados pelos membros da Diretoria, devendo ser assinados pelo Presidente e 
secretario e pelos associados presentes que terão direito de n9I 
suas declarações. 
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CAPITULO V 
DESLIGAMENTO, ELIMINAÇÃO E EXCLUSÃO 

Art. 190 - O desligamento do associado dar-se-á a seu pedido, formalmente 
dirigido a Diretoria Executiva da Associação e não poderá ser negado. 

Art. 200 - A eliminação do associado, que será realizada em virtude de infração de 
lei, do código de ética, ou deste estatuto, será feita pela Diretoria Executiva, após 
duas advertências por escritos ou, se houver código de ética, conforme regimento 
interno do conselho de ética da Associação. 
Parágrafo 1 - A cópia autenticada da decisão será remetida ao associado, por 
processo que comprove as data da remessa e do recebimento, 
Parágrafo II - O associado poderá, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 
data de recebimento da notificação, interpor recurso, que terá efeito suspensivo 
até a primeira assembléia geral, caso o regimento do conselho de ética não 
definir outros procedimentos. 

Art. 210  A exclusão do associado será feita: 
a) por dissolução da associação; 
b) por morte da pessoa física; 
c) por incapacidade civil não suprida; 
d) por deixar de atender aos requisitos estatuários de ingresso ou 

permanência na associação. 

CAPITULO VI 
DA COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA 

Art. 220  - A Diretoria Executiva será composta de: 
- Presidente 

li —Tesoureiro 
III - Secretário 

Pgf. Único - Todos os membros da Diretoria Executiva deverão, 
obrigatoriamente serem eleitos em Assembléia Geral Ordinária e/ou 
Extraordinária quando da complementação de cargos ou vacância. 

Art, 23° - Compete a Diretoria: 

- Elaborar programa anual de atividade e executá-los; 
II - Elaborar e Apresentar á Assembléia Geral relatório anual; 
III —Contratar e demitir funcionários; 
IV - Elaborar Regimento Interno; 

V - Dirigir e administrar a associação; 
VI - Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto, o Iemepto, Interno bem 
como acatar as deliberações das Assembléias Gerais; 11 !(bO7!OO 
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VII - Elaborar e apresentar as propostas de despesas extraordinárias 
submetendo-as a apreciação do Conselho Fiscal, em caso de aprovação, será 
"ad-referendum" da Assembléia Geral respeitando-se sempre as 
disponibilidades financeiras, a serem apresentadas pelo Diretor da área; 
VIII - Zelar sempre pelos interesses dos associados; 
IX - Convocar Assembléia Geral sempre que se fizer necessária. 
Parágrafo único - As deliberações da Diretoria Executiva só poderão ser 
tomadas quando reunidos pelo menos 2/3 (dois terços) dos Diretores e por 
maioria dos votos presentes. 

Art, 240 - Compete ao Presidente: 
- Representar a Associação, ativa, passiva, judicial e extra-judicialmente com 

o Diretor da área envolvida ei ou que este nomear representante; 
II - Cumprir e fazer cumprir este Estatuto, o Regimento Interno; 
III - Convocar e presidir as reuniões da Diretoria; 

. 	1V - Autorizar o pagamento de despesas normais da Associação, desde que 
não ultrapasse os valores a serem determinados juntamente com a tesoureiro 
ei ou nomear seus procuradores ou representantes da administradora 
eventualmente contratada; 
V - Assinar as atas das Assembléias Gerais da Associação, juntamente com o 
Presidente da mesa e Secretário, bem como, o livro de presenças das 
reuniões; 
VI - Assinar, juntamente com o tesoureiro todas as operações bancárias, 
contratos ei ou compromissos em nome da Associação; 
VII - Recorrer das deliberações da Diretoria Executiva, quando julgar que 
entender contrárias aos interesses da Associação, ou em desacordo com o 
estatuto, apelando a Assembléia Geral quando necessário; 
VIII - Destituir em nome da Associação, os membros da Diretoria que venham 
a faltar ás reuniões por 03 (três) vezes consecutivas, sem apresentação de 
justificativas, convocando no prazo de 30 (trinta) dias, Assembléia Geral para 
eleição do substituto; 
IX 	Exercer as demais funções inerentes ao cargo. 

• Art. 25°— Compete ao Secretário Geral: 

- Secretariar as reuniões da Diretoria e Assembléia Geral e redigir as 
competentes atas; 
II - Manter atualizado o cadastro de associados; 
III - Colaborar na recepção e expedição de correspondências; 
IV - Divulgar todas as noticias de atividades da Associação; 
V - Ter sob guarda e responsabilidade, todos os objetos e demais documentos 
pertencentes á secretaria. 

Art. 260  - Compete ao tesoureiro: 

- Arrecadar e contabilizar as contribuições dos associadõs, mantendo em dia 
7778O8O1/OOfl 
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II - Pagar as contas das despesas autorizadas pelo Presidente; 
III -. Apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem 
solicitadas; 
IV - Apresentar o relatório financeiro para ser submetido á Assembléia Geral; 
V - Apresentar semestralmente o balancete ao Conselho Fiscal; 
VI - Conservar sob sua guarda e responsabilidade o numerário e documentos 
relativos á tesouraria, inclusive contas bancárias; 
VII - Assinar os documentos relativos ás subvenções, doações, auxilio 
legados, juntamente com o Diretor Presidente; 
VIII —Apresentar mensalmente, a Diretoria, o balanço das receitas e despesas; 
IX - Toda receita da Associação, deverá estar numa instituição Bancária, 
escolhida pela Diretoria, sendo permitido manter em caixa importância igual ou 
inferior a 02 (dois) salários mínimos para atender as despesas de expediente. 

CAPITULO VII 
DO CONSELHO FISCAL  
Art, 270  - O conselho Fiscal, será composto por 03 (três) membros eleitos pela 
Assembléia Geral. 
Pgf. 1 - O mandato do Conselho Fiscal, será de 02 (dois) anos, permitindo a 
reeleição consecutiva, salvo determinação contrária tomada em A.G.O pela 
unanimidade dos associados presente. 
Pgf 2 - Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo respectivo 
suplente, até o seu término. 

Art, 28° - Compete ao Conselho Fiscal: 
- Examinar os livros da escrituração da Associação; 

II - Examinar o balancete mensalmente apresentado pelo tesoureiro opinando 
a respeito; 
III - Apreciar os balanços e inventários que acompanham o relatório anual da 
Diretoria; 
IV - Opinar sobre aquisição de bens por parte da Associação; 
V - Reunir-se com a Diretoria, sempre que for convocado; 
Pgf. Único - O conselho fiscal reunir-se-á ordinariamente a cada 02 (dois) 
meses extraordinariamente sempre que necessário. 

Art. 290  - Compete as Diretorias da Área da Associação: 
- Cumprir e fazer cumprir sempre as normas estatuárias contidas no artigo 23 

deste, em todos os incisos. 
Art. 300  - A Diretoria reunir-se-á no mínimo uma vez por mês. 

Art. 311  - O mandato da Diretoria será de 02 (dois) anos, permitindo a 
reeleição apenas 01(uma) uma vez consecutiva, salvo determinação contrária 
tomada em A.G.O pela unanimidade dos Associados presentes. 

Art. 320  - As atividades dos diretores e conselheiros não serão remuneradas, 
podendo entretanto, terem uma Ajuda de custo e 
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despesas de viagens quando necessárias, entretanto terá que estar aprovado 
pela Assembléia Geral. 

Art, 330 - O diretor e/ou membro do conselho fiscal que faltar 
injustificadamente a 03 (três) reuniões consecutivas da Diretoria ou do 
Conselho fiscal, respectivamente, terá a perda de seu mandado. 

Art. 340 - Em caso de demissão ou renúncia coletiva da Diretoria, o conselho 
fiscal a substituirá, devendo neste caso, convocar, dentro do prazo de 30 
(trinta)dias, Assembléia Geral para eleger os componentes da Diretoria para 
complementar o mandato. 

CAPÍTULO VIU 
DAS ELEIÇÕES  

Art. 351  - As chapas das eleições da Associação, deverão ser apresentadas 
até 30 (trinta) dias antes da eleição, em Assembléia Geral, convocada de 
acordo com o Art. 11, do presente estatuto. 

Art. 360  - Deverá ser entregue a Secretária Geral da Associação requerimento 
de inscrição onde constará os nomes e cargos de cada candidato devidamente 
assinado pelos mesmos. 
Pgf. Único - Os candidatos obrigatoriamente, deverão ser associados da 
Associação e não poderão ter parentes até terceiro grau, cônjuge, ou 
companheiros na Associação. 

Art. 37° - A Diretoria da Associação, de posse da (s) inscrição (ões) da (s) 
chapa (s) convocará de acordo com o Art. 10, A Assembléia Geral onde será 
designada a Comissão Eleitoral. 
Pgf. Único * A comissão Eleitoral, deverá ser formada por 03 (três) 
associados com finalidade de elaborar e encaminhar o processo eletivo. 

• Art. 380  - Nenhum membro da Diretoria e do Conselho Fiscal da Gestão, 
quando estiver administrando a Associação, poderá fazer parte da Comissão 
Eleitoral. 

Art. 39° - A comissão Eleitoral, após a eleição, dará inicio a contagem dos 
votos e seus trabalhos encerrar-se-ão a partir da proclamação da chapa 
vencedora, através da publicação do resultado e do registro em ata, não 
ultrapassando 01 (um) dia da eleição. 

Art. 400  - No caso de empate, a Comissão Eleitoral deverá elaborar novas 
eleições convocando os sócios num prazo de 03 (três)dias após a publicação 
do primeiro resultado, definindo a chapa vencdora através de voto 
descoberto, obedecendo o disposto no Art. 37. 	77.78 0 8O7JO0O •i 

CAPITULO IX 
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DO PATRIMÔNIO 

Art. 41° - O patrimônio da Associação será constituído de bens móveis e 
contribuições dos associados. 
Pgf. 1 - A alienação ou oneração dos bens adquiridos na forma deste Artigo, 
exigirá a aprovação em Assembléia Geral extraordinária por 50% (cinqüenta 
por cento) mais 01 (um) da totalidade dos associados. 
Pgf. 2. - No caso de dissolução social da Associação, os bens remanescentes 
serão destinados à outra entidade, também de fins não econômicos, no mesmo 
município, e que possuam os mesmos ou semelhantes objetivos da presente 
associação, sendo que não havendo nenhuma outra, por deliberação dos 
associados, os bens serão destinados à instituição municipal, estadual ou 
federal, de fins idênticos ou semelhantes. 

CAPITULO X 
DOS RECURSOS FINANCEIROS  

Art. 420  - A receita da associação será constituída de conformidade com os 
recursos, financeiros auferidos por contribuições de associações ou doações. 
Pgf. único - O valor da taxa será aprovado em Assembléia Geral ei ou em 
Assembléia Geral Extraordinária, 

Art. 430 » Poderá a Diretoria da Associação no cumprimento dos seus 
objetivos, conforme o Art. 02. firmar contratos ei ou convênios com entidades 
públicas ou particulares com organizações e organismo internacionais, 
seguindo os princípios do regimento interno da associação. 

CAPITULO XI 
DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO  

Art, 440 - A associação será dissolvida e seu patrimônio será destinado a 
entidade de fins não econômicos conforme o art. 61 da lei 10.406/02, 

, deliberada em Assembléia Geral Extraordinária especialmente convocada pra 
esse fim. 

Pgf. 1. -. A liberação de que trata este Artigo, deverá ser tomada por 50% 
(cinqüenta por cento) dos votos mais 01 (um) dos associados. 
Pgf. 2. - A Assembléia Geral Extraordinária que determinará a dissolução 
elegerá o liquidante e o Conselho Fiscal que deverão funcionar, durante a 
liquidação em harmonia. 

Art. 4511  - Os membros da Diretoria da Associação, responderão civil e 
criminalmente pelos atos praticados durante sua gestão até 05 (cinco) anos 
após o término de seu mandato. 

CAPITULO XII 
DOS LIVROS FISCAIS E AUXILIARES 
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Honório Serpa, PR, 15 de agosto de 2018. • 
t4 cczc47  

Valdemar Cardoso 
Presidente 

Jonatas al.t SchuQkes 
OAB/P' ;./59 / 
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Art. 46° - A Associação possuirá os seguintes livros, onde registrará as 
atividades oficiais e não oficiais realizadas: 

a) De ata das Assembléias Gerais; 
b) De ata das Reuniões da Diretoria; 
o) De ata de Reuniões do Conselho Fiscal; 
d) De Registro de Associados 

CAPITULO XIII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 471 - Os casos omissos no presente Estatuto serão resolvidos pela Diretoria e 
referendados pela Assembléia Geral. 

Art. 480 - A data da fundação da Associação será a do dia quinze de agosto de 
2018, na qual foi instalada a Assembleia de Fundação, ocorrida nas dependências 

• da Prefeitura Municipal de Honório Serpa/PR, onde ficou decidido por 
unanimidade a criação da presente Associação. Porém, a personalidade jurídica 
será considerada a data da publicação e registro em Cartório deste Estatuto e a 
ata da Assembléia de Fundação e posse da Diretoria. 

Art. 490 - Os associados não respondem subsidiariamente pelas obrigações 
contraídas indevidamente pela Diretoria da Associação. 

Art, 501 - O presente estatuto será obrigatoriamente editado e afixado na sede a 
fim de ser levado ao conhecimento dos associados. 

Ficam autorizados todos os atos que se tornarem necessários a fim de regularizar 
o registro do presente estatuto, junto ao 'cartório de registro de títulos e 
documentos, para surtir seus legais e jurídicos efeitos. 
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Vejamos que o Registro do Estatuto é o N° 0000609,do dia 17/08/2018, o 

Registro da ATA é o N° 0000609/01, do dia 17/08/2018, para simples 

entendimento um Registro é sequência do outro, provando que sem o registro 

do Estatuto não há registro da ata n001, ficando claro que está sim registrado, e 

que é mera formalidade a cópia do mesmo no certame. 

/ 



"Cartão CNPJ: 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

3.378.20a100011-72 COMPROVANTE DE NSCRIÇÂO E DE SITUAÇÃO 
MATRIZ 	 CADASTRAL. 

TICIME ESIVRESAJTILL 
ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE HONORIO SERPA 

TitULO DO Es-rABELCCIMEPOO (NOME DE FALIrIA(A) 	 DORTE 
ACMR 	 DEMAIS 

CÕOII30 E DESCP(IÇAO DA ATMEIACIE ECcTJO,acA PRINCIPAL 
94.99-6-00 - AtIvidade, e.socI.tIva. não especificada. aTTt.Pionesnt. 

CEIVIGO E LIDScSIÇACI [11010110*015 EIIDNOMICAS SEOIIJDIOLCS 
38.11 -4-00 -Coleta de [e510*00 não- perigo-

COMIGO E DESCRIÇÃO DATIATUREZA JURIOICA 
399411 - Associação Pttvad. 

LIXIRADCDJRO 	 NUMERO 	COTIVLCI.EIITO 
AV XVI DENOVEMBRO 	 1370 

CEP 	 BAJRROIOISTRITO 	 MLTIICIPIO 	 (ir 
85.648-000 	 PARQUE INDUSTRIAL II 	 HONORIO SERPA 	 PR 

ENDEREÇO ELETRCII4IOO 	 TELEFONE 
(46) 3246-1130 

ELITE FEDERATIVO DESPONSAVEL FERI 

SITUAÇÀOCADASTRAL 	 DATA DA D.ITIIAÇÁOCADASTRN. 
ATIVA 	 1711112020 

MOTIVO DE SIFIIAÇAO CACIASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATADA SITUAÇAO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB o1  1.663. de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 05/06/2021 As 15:15:31 (dato chora de Brasília). 	 Página: 1/1 

Com abertura em, 17/08/2018, sendo ele com a mesma data do registro do 

Estatuto Social e registro da ata, mais uma vez deixando claro que um 

dependendo do outro para dar sequência ao processo de abertura. 

ltem16.6.1 - Licença ambiental conforme cita na regularidade técnica ,deve ser 

apresentada caso vencedora em no máximo 60 dias. 

ltem16.6.4.3 - Estrutura física, a empresa possui alvará Municipal, alvará do 

Bombeiro e alvará da vigilância , isso já comprova que possui estrutura física, o 

alvará da vigilância sanitária pede alguns ajustes, mais como cita na 

regularidade técnica,deve ser apresentada caso vencedora em no máximo 60 

dias. 



1. 	- Do Requerimento 

Tendo em vista o exposto, pedimos que seja revisto e aceito as 

contrarrazões, sendo mantido o resultado e analize inicial do referido 

certame haja visto que não possui irregularidades que possa comprometer 

o bom andamento e a transparencia do referido. 

Honório Serpa/PR, 05 de AGOSTO de 2021. 

 

VALDEMAR CARDOSO 
ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE 

HONÓRIO SERPA 

 





PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA-P 
REJA: Elpídio das Santas, 541 - Telefax (46) 3245-1130 e 3245-1122 
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Parecer 213/2021 

Ao 

Presidente da Comissão de Escolha do Chamamento Público 

PROCESSO N° 00112021 

1. RELATÓRIO 

Trata-se de procedimento de chamamento público destinado a 

escolha de associação que receberá equipamentos com vistas a implementação de 

coleta seletiva no Município. 

Após a abertura do envelope com documentação de habilitação, a 

RECICLO - Associação Honório Serpa de Recicladores apresentou recurso alegando 

que a associação vencedora (Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de 

Honório Serpa) não cumpriu os itens do edital, e, portanto, inabilitada estaria. 

Notificada para contrarrazões, a vencedora alegou em apertada 

síntese a improcedência do recurso. 

Superada tal fase veio para esta Procuradoria para parecer jurídico a 

respeito. 

É o que há de mais relevante para relatar. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO 

O ponto basilar gravita em torno da necessidade do registro no 

estatuto conforme item 16.3.1 do edital que cito: 

16.3 REGULARIDADE JURÍDICA 

16.3.1. Cópia do estatuto social e das suas alterações 
devidamente registradas, que estejam em conformidade 
com as exigências previstas no art. 33 da Lei n° 
13.07912014; 

Conforme se constata na documentação carreada, de fato o 

estatuto juntado pela Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Honório 

Serpa não esta registrado, é apenas uma cópia simples sem marcação de origem. 

Registro que a autenticação requerida não tem o caráter de 

formalidade excessiva, na medida que destina-se a garantir a autenticidade do 

documento apresentado quando confrontado com o originalmente apresentado 

para registro. 

Destaco ainda que a vinculação ao instrumento convocatório é 

Princípio basilar com vistas a orientar e padronizar os documentos apresentados, 

retirando da seara da conveniência administrativa a decisão no tocante a tais 

documentos. Em outras palavras, torna o processo e documentação mais 

objetivamente aferidos. 

Tal preceito, inclusive, está estampado expressamente no artigo 21  

da Lei 13.019/14: 
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Art. 2 0  Para os fins desta Lei, considera-se: 

[.«] 

XII - chamamento público: procedimento destinado a 
selecionar organização da sociedade civil para firmar 
parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento, 
no qual se garanta a observância dos princípios da 
isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, 	da 	vincula ção 	ao 	instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correIa tos; 

A jurisprudência não destoa: 

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
LICITAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS 
EDITALÍCIAS QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO 
DA VINCULA ÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA 
DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO. 
(TJPR - 4a C.Cível - 0007866-65.2019.8.16.0004 - Curitiba - 
Rei.: DESEMBARGADOR LUIZ TARO OYAMA - J. 
27,072027) 

Nesse aspecto, portanto, tenho que merece guarida a alegação da 

Recorrente. 

Por outro lado, as alegações da Recorrente não tem o condão de 

extirpar a irregularidade, mormente quanto à juntada extemporânea do estatuto. 

3 
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3. CONCLUSÃO 

Pelo exposto, opino, sem caráter vinculante, considerando que a 

decisão final é da comissão, pelo acatamento do Recurso da Recorrente. 

Se acolhido este parecer, notifique-se as partes para conhecimento 

e eventual exercício de contraditório se possível. 

Honório Serpa, 19 de agosto de 2021. 

ALEXSANDRO 
SANTIN MARTINS 

Digitaily signed by ALEXSANDRO 
SANTIN MARTINS 
Location: Honório Serpa - PR 
Date: 2021.08.19 11:42:44 -0300 

Alexsandro Santin Martins 

OAB/PR 62.806 

Ob 

* 
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MUNICÍPIO DE HONÓRIO SERPA-PR. 
RUA: Elpídio dos Santos, 541 - Telefax (46) 3245-1130 / 

CEP. 85.548-000 - Honório Serpa - Paraná 	( 	FLS. N° 	1 

CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2021 

Edital 04/2021 

Considerando a propositura de Recurso Administrativo pela RECICLO - 

ASSOCIAÇÃO DE CATADORES HONÓRIO SERPA, e o parecer oferecido pela 

Procuradoria Jurídica, acolho integralmente este para dar provimento ao Recurso. 

Ficam notificados os concorrentes da decisão. 

Fica notificada ainda a RECICLO - Associação de recicladores Honório 

Serpa para em 5  (cinco) dias úteis apresentar a documentação de habilitação. 

Honório Serpa, 19 de agosto de 2021 

Nayiné anta Rosa Mello 

Presidente da comissão de seleção. 

Página 1 de 1 
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Licença Ambiental 

Pré- 
Cadastro 

Pagamento 
Aprovada 

Aguardando 
Protocolo 

Protocolado 
25/08/2021 

10 Ei 39 

Em 
Análise 

Deferido 

O requerimento de Licença Ambiental n° 157334 foi protocolado 

sob número 18.019.858-0, em breve será encaminhado ao técnico 
que fará análise e deliberação do processo. 

Requerimento 

N° Protocolo: 18.019.88-0 

LAS - Licença Ambiental Simplificada 

31.378.208/0001-72 

ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS 
RECICLÁVEIS DE HONOREO SERPA 

Tratamento e/ou disposição final de resíduos sólidos 

Reciclagem de resíduos não perigosos 

Av. XV de Novembro, 1370, Barracão - Portelinha - 
85548-000 - Honório Serpa/PR 

Modalidade: 

CPF/CNPJ: 

Nome/Razão 
Social: 

Atividade: 

Ativid. 
Específica: 

Endereço: 
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Em trâmite: Sim 	Procedência: Interna 

Previsto para: Concluído em: 

ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA 
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos 

Filtros aplicados ao relatório  

Número do processo: 0000702/2021 

• i' 	Paoina li 1'- 
Fágina 1 

JE 	28I2c1 

119-1 

Número do processo: 

Solicitação: 

Número do documento: 

Requerente: 

Beneficiário: 

Endereço: 

Complemento: 

Loteamento: 

Telefone: 

E-mail: 

Local da protocolização: 

Localização atual: 

Org. de destino: 

Protocolado por: 

Situação: 

Protocolado em: 

Súmula: 

Observação: 

0000702/2021 

11-ADITIVO 

3422- ARESTIDES BORGES 

3314 - NAVANE SANTA ROSA MELLO 

Rua LINHA CORONEL VIVIDA 

Condomínio: 

Celular: 

001.001.100- PROTOCOLO CENTRAL 

001.001.100- PROTOCOLO CENTRAL 

001.001.008- ASSESSORIA JURIDICA 

Édina regina policarpo 

Não analisado 

26/08/2021 11:00 

Número único: 9TK.725.K07-53 

Número do protocolo: 2501 

CPF/CNPJ do requerente: 396.083.799-20 

CPF/CNPJ do beneficiário: 079.992.449-02 

Bairro: 

Município: Honório Serpa - PR 

Fax: 

Notificado por: E-mail 

Atualmente com: Édina regina policarpo 

Prioridade: Normal 

apresentação de documentos solicitada. reciclo- associação Honório Serpa de reciclagem. 

Édina regina policarpo 
	 ARESTIDES BORGES 

(Protocolado por) 
	 (Requerente) 

Hora: 11:01:28 

Sistema: Protocolo Fly 1 Usuário: policarpo123 1 Relatório de Comprovante de Abertura de Processos 
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ADVOCACIA E CONSULTORIA J U RIO CA 

OAB/PR 83.567 

ILUSTRÍSSIMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DO CHAMAMENTO 

PÚBLICO N° 01/2021 

RECICLO - ASSOCIAÇÃO HONORIO SERPA DE 

RECICLADORES, por seu representante legal, ARESTIDES BORGES, já 

devidamente qualificado nestes autos de chamamento público, vem, por intermédio 

de sua procuradora, atendendo à notificação de fls., apresentar a documentação 

solicitada, conforme previsto no item 16 do edital, conforme segue. 

1) Cópia do Estatuto Social, devidamente registrado em cartório; 

2) Cópia da Ata com a última eleição da diretoria da Associação, devidamente 

registrada em cartório; 

3) A relação nominal dos dirigentes da OSC; 

4) A certidão de inscrição no Cadastro de Pessoa Jurídica; 

5) O comprovante de Domicílio Fiscal; 

6) A certidão de negativa de débitos da União; 

7) A certidão de negativa de débitos do Estado; 

8) A certidão de negativa de débitos Municipais,-

9) 

unicipais;

9) O certificado de regularidade de FGTS; 

10) A certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT); 

11) A licença ambiental local (IAP); 

12) A licença dos bombeiros; 

13)0 alvará de funcionamento da Prefeitura. 

Finalmente, informa que dispõe da estrutura física conforme disposto 

no item 16.6.4 do edital, ou seja, barracão com 180 m2, com fechamento em alvenaria 

e cobertura de telha de aluzinco, piso com espessura de 12cm de concreto 

•1 
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LÂRISSA PÂNZARINI DALCHIÃVON 

ADVOCACIA  E CONSULTORIA 

FLS.N° 
 JURÍDICA 

OAB/PR 83.567 

desempenado com tela de aço de 5mm em toda a extensão, seguindo as normas de 

segurança do Corpo de Bombeiros. 

Estando à disposição para maiores esclarecimentos, nestes termos, 

pede deferimento. 

Honório Serpa-PR, 26 de agosto de 2021. 

LARISSA PANZARINI DALCHIAVON 

OAB/PR 83.567 

Avenida XVI de Novembro, 81., Sala 02 - Centro CEP 85548-000 Honório Serp - PR Fone: (46) 9 99120-1238. 
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RE JCLO - ASSOCIA ÇÃO HONORIO SERPA DE RECICLADORES 

ESTATUTO SOCIAL 

CAPITULO! 

DA DENOMINA çÂ'o. NA TUREZA, SEDE, FINS E DURAÇÃO 

- Estatuto Social de constituição da, "RECICLO - ASSOCIAÇÃO HONORIO SERPA DE 
RECICLADORES". é pessoa jurídica de direito privado, constituída e aprovada em Assembleia Geral 
de ('on.s/iluição rc'ali:ada em 03/08/2020, na forma de sociedade civil, entidades sem fins lucrativos, 
COIfl autonomia administrativa e financeira, regendo-se pelo presente Estatuto e pela legislação que lhe 

/hr aplicável. 

1. A sede e administração, situada na Linha Coronel Vivida, em Honório Serpa/PR., s/n, Zona 

Rural,' 
2. Fora jurídico na Comarca de Coronel Vivida - Estado do Paraná,' 

3. Arca de Ação, pura efeito de admissão de associados, o Município de Honó rio Serpa; 

4. Prazo de dura ç'ào será por tempo indeterminado, e ano social compreendido no período de 01 

de Janeiro a 31 de Dezembro. 

CAPITULO II 

DOS OBJETIVOS SOCIAIS 

2" - A "RECICLO - ASSOcL4ÇÂO LIONORIO SERPA DE RECICLADORES", tem por 

objetivo principal, promover a coleta, triagem e heneficiainento  de resíduos sólidos recicláveis e 

orgânicos, a contratação de serviços para seus associados em condições e preços convenientes, 
organizar o trabalho a fim de aproveitar a capacidade dos caiadores associados, distribuindo-os 
conforme suas uplidÔes e interesses coletivos, jbrnecer assistências aos associados no que for 
necessário para melhor executarem o trabalho, proporcionar através de convênios com sindicatos, 
enzpre.s'cls, oiganismnos públicos e privados nacionais e internacionais, serviços jurídicos e sociais que 

esle/am dentro dos princípios do Regimento Interno da "RECICLO - ASSOCIAÇÃO HONORJO 
SERP4 DE REC'I('LADORES". Ainda promover com recursos próprios ou convênios a ccipacitação 

associativa e se /Or O COSO, prqfissional do quadro social, funcional, técnico, execwivo e diretivo da 

"RECICLO - ASSOCIAÇÃO HONORIO SERPA DE RECICLADORES", representará os 

associados, cole/ivaniente, agindo como sua mandatária. 
2"Parágr4/b - Os associados executarão os serviços contratados pela "RECICLO - 

1SSOcL4ÇÃO HONORIO SERPA DE RECICLADORES", em conformidade com este Estatuto e 
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CAPITULO III 

DOS SÓCIO, SE(]S DIREITOS E DE VERES 

30 - Os associados poderão associar-se a "RECICLO - ASSOCIAÇÃO HONORJO SERPA DE 
REcIC'LADORES". sendo qualquer profissional, catador ou catadora, que se dedique à atividade 
objeto da entidade e preencham os quesitos definidos no regimento interno, sem prejudicar os interesses 
da "REC'IC'LO - ASSOCIA ÇAO HONORIO SERPA DE REC'IcLAD ORE,  S", nem com ele colidir. 

Parágrafo único Não há limite de associados e ainda após preencher todos os quesitos do 
re'çu1arnento interno, o (os) associado (os) assume (em) os direitos e deveres decorrentes da lei, do 
estatuto e das deliberações tomadas pela "RECICLO - ASSOCIAÇÃO HONORIO SERPA DE 
RECÍCLADORES". 

Ar'. /0 - SÃO DIREITOS DOS ASSOCIADOS: 
a) Participar das assembleias gerais,- 
b)  

erais:
h Votar e ser votado para os cargos eletivos: 
c,. Discutir e apresentar sugestões a Diretoria, sobre qualquer assunto de interesse da "RECICLO 

- ASSOCIA ÇA O JIONORJO SERPA DE RECK'LADORES": 
d Recorrer dos aios da Diretoria, quando julgar os mesmos prejudiciais ou lesivos aos seus 

direitos, ou à -RECICLO - ASSOCIAÇÃO HONORIO SERPA DE RECICLADORES"; 
e So/icijur infi.rinaçôes  junto a Secretaria, de assuntos que lhe dizem respeito, e/ou sobre as 

atividades da —RE CICLO - ASSOCIAÇÃO HONORIO SERPA DE REcIcMDORES", 
Ao sócio é permitido fizer-se representar na Assembleia Geral Ordinária - AGO e/ou 
Assembleia Geral Extraordinária - AGE, ou outro mediante procuração; 

gi (aJa associado poderá representar somente um associado - a si mesmo: 
li) O associado terá direito a 01 (wn) voto: 
i) Solicitar seu desligamento; 
j,) e) .4o associado que prestar serviços junto a entidade na coleta de produtos recicláveis fica 

assegurado na proporção dos dias trabalhados a título de pagamento o valor de um salário 
mínimo nacional mais o rateio da renda mensal; 

k,) .1)  Ao Associado será pago a título de abono (130  salcirio) a cada doze meses de trabalho o valor 
de um salário mínimo; 

1) g,1  Ao associado será concedido, a título de bonificação  rias,.) o valor de um salário mínimo a 
cada 12 meses de trabalho; 

111) Fica a cargo da diretoria decidir o pagctmenlo de assiduidade a título de incentivo ao trabalho 
J)reslclliro. 

Art. 50  SÃO DEVERES ~ASSOCIADOS:  
a) Contribuir com taxa (s) de serviço e encargos operacionais que forem estabelecidos pela 

4jssemnhleia: 
h) Respeitar as decisões tomadas em Assembleias Gerais, cooperando com a Diretoria para o fiel 

cwnprirnento das mesmas; 
c Obedecer ás disposições estatutárias, regimentais, bem conto as determinações da diretoria, 

deliberado em assembleia geral e extra; 
ci) Preservar e jó:er preservar os bens patrimoniais da "RECICLO - ASSOCIAÇÃO HONORIO 

SERPA DE REcJcLADORES": 

1) 
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CAPITULO IV 

DA ADMINiSTRAÇÃO 

Ar!. 0 - A "RECICLO - ASSOCIAÇÃO JIONORIO SERPA DE RECICL4DORES" será 
administrada por: 

1. ASSEMBLEIA GERAL 
2. DIRETORIA EXECUTIVA. 
3. CONSELHO FiSCAL 

Art, 71  - A Assembleia Geral, órgão soberano da vontade social, constituir-se-á dos associados em 
pleno gozo de seus direitos políticos e es/atuários. 

.4ii. 80 - A Assembleia geral ordinária, realizar-se-á zuna vez por ano para. 
E Apreciar o relatório anual da Direwria; 
2. Discutir e homologar as contas e balanços aprovados pelo conselho Fiscal, 
3. Discutir e homologar as programações de contas e trabalhos para o exercício seguinte: 
4. Eleger a Diretoria e Conselho Fiscal: 

Ar!. 90  A Assembléia Geral Extraordinária realizar-se-á a qualquer tempo quando convocada. 
1. Pela Diretoria 
2. Pelo ('ousei/ia Fiscal: 
3• Por u'equerinlen/o de 1/5 (um quinto) de associados. 

Ar!. 100 - A convocação da Assembléia Geral, poderá ser fèita por meio de Edital, fixado na sede da 
instituição, por publicação na imprensa local, por circulares ou outros meios convenientes, com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis á sua realização. 

Ar!. 11° - Compete as Assembléias Gerais 
1. Deliberar sobre materiais de interesse geral da "RECICLO - ASSOCIAÇÃO HONORIO 

SERPA DE REcJcLADORES" ou dos associados. 
2. Decidir em grau de recurso, sobre os assuntos que tenham sido deliberados pela diretoria e a 

eia levados, a pedido do interessado, ou interessados; 
3. Apreciar as demais matérias constantes da ordem do dia.-
4. 

ia:
4. Examinar os assuntos que lhes sejam propostos por associados, de qualquer natureza; 
5. Destituir a Diretoria, a qualquer tempo, independentemente de justificação  ou indenização, se 

houver: 

6. Decidir sobre retórmna dos estatutos; 
7. Decidir sobre a extinção da Entidade nos ter/nos cio Art. 43; 
8. Decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar seus bens 

patrimoniais: 
9. Aprovar o regimento interno. 

Ari. 12° - Das.to'rtimã de convocação elas Assembléias Gerais 
1.....Assembleias Gerais deverão ser convocadas e realizar-se-ão em local e horário previamente 

dei ,--  ninados; 

Vii,11- 19é7 
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2. Assembléias Gerais serão convocadas pela Diretoria ou por requerimento, com um mínimo © 
1/5 (uni quin/o)dos associados ou ainda, pelos membros do Conselho Fiscal. 

3 As convocações indicarão sempre o resumo da ordem do dia, a data local e o horário da 
realização e o cjuoruln para a primeira es egunda  chamadas. 

4....convocc1çc)?s das Assembléias Gerais Ordinárias serão acompanhadas de cópias dos 
relatórios e contas e de proposta de orçamento para exercício social respectivo a ser analisado. 

5. As convocações serão endereçadas aos associados, através de circulares, por meio de Edital 
fixado na sede da "RECICLO - ASSOCIAÇÃO HONORIO SERPA DE RECICLADORES", 
através de publicação na imprensa local, ou por outros meios convenientes, 

6. As convocações das Assembléias Gerais deverão ser fritas com prazo mínimo de 10 (dez) dias, 
podendo as 1lsseinhléias Gerais Jivtraordinárias serem convocadas com prazo de antecedência 
menor a 05 ('inco) dias úteis, desde que seja comprovada a urgência no tratamento cia matéria. 

Ar!. 13" As Assembleias Gerais serão presididas por um associado especialmente aclamado, que 
escolherá entre os presentes o secretário, a quem incumbirá lavrar a ata dos trabalhos «iii livro 
próprio. 

Art. 140  - Somente verão computados, em qualquer deliberação, os votos dos associados que estiverem 
regularmente em sim tia çâo de fizê-lo na proporção de 01 (um) voi'o para cada de direito, devendo ser 
aiiuIad.s os impossi/)ililados. 

Ari. 15° - As Assembléias Gerais instalar-se-ão em primeira convocação, com a presença de associados 
que representam o número de 2/3 (dois terços) e, em segunda chamada, 30 (trinta) minutos após a 
primeira com número mínimo de 1/3 (um terço). 

Pirúra/ii Unico - A destituição de diretoria e a alteração do presente estatuto será em assembléia 
geral extraordinária especialmnenie convocada para este fim, observando-se que o quórum para a 
nisialação da i'e/e'rIdí assembléia, será o seguinte: 

a,) Em primeira chamada, com a presença da maioria absoluta dos associados com direito a voto,- e 
em segunda chamada, ou nas chamadas seguintes com presença no mínimo de 2/3 dos 
associados com direito a voto. Bem como as deliberações deverão ter voto concorde de 2/3 dos 
presentes á assembléia geral. 

16" 	E vedc:clo aos associados vota!' assuntos em que tenham particulares interesses. 

Ar!. 17" - As deliberações tomadas em Assembléias Gerais serão obrigatórias a iodos os associados, 
independentemente do seu comparecimento ou voto cabendo a Diretoria executá-las e fazê-las cumprir. 

ART. 180 - As Assembleias gerais serão lavradas em livro próprio aberto e encerrados pelos membros 
da Diretoria, devendo ser assinados pelo Presidente e secretário, e pelos associados presentes que 
terão direito de nele luzem-  constar as suas declarações. 
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CAPITULO V 

DESLIGAMENTO, ELIMINAÇÃO E EXCLUSÃO 

Ar!. 19° - O desligamento do associado dar-se-á a seu pedido, jbrmalmente dirigido a Diretoria 
Executiva da "RECICLO - ASSOCIAÇÃO IIONORÍO SERPA DE RECICLADORES" e não poderá 
ser negado. 

Ar!. 200  A eliminação do associado, que será realizada em virtude de infração de lei, do regimento 
interno, ou deste estatuto, será frita pela Diretoria Executiva, após duas advertências verbais, seguida 
de duas advertências por escritos ou, conjbrine regimento interno da "RECICLO - ASSOCIAÇÃO 
IJONORIO SERPA DE REC1LADORES". 
Parágrafo 1-A cópia autenticada da decisão será remetida ao associado, por processo que comprove a 
daia cia remessa e do recebimento. 
Porágra/b 11 - O associado poderá, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a coimiar da data de 
recebimento da notificação, interpor recurso, que será observado e julgado por Assembleia Geral 
Extraordinária convocada especialmente para deliberar sobre a questão no prazo máximo de 10 dias 
após o recurso ser protocolado junto a diretoria da "RECICLO - ASSOL7AÇAO HONORJO SERPA 
DE REC1C1_4D0RES". 

Ari. 2I0  A exclusão do associado será frita: 
a) Por dissolução da "RECICLO -ASSOCIA ÇA O HONORIO SERI'A DE REC1CLiIDORES"; 
b 	Por mune tia pessoa tísica; 
ç) Por incapacidade civil não suprida; 
cl) Por deixar de atender aos requisitos do regimento interno e estatuários de ingresso ou 

permanência mia "RECICLO - ASSOCIAÇÃO HONOR-1O SERPA DE REcIcMDORES" 

CAPITULO VI 

DA COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA 

Ar!. 22° - A Diretoria Executiva será composta de: 
1. Presidente 
2. Vice-Presidente 
3. 1° Tesourei,v/a 
4. 2° Tesoureiro ci 
5. 1° Secretóriva 
6. 2° Secreiúrio'a 

Pg1 1 - Todos os membros da Diretoria Executiva deverão, obrigatoriamente serem eleitos em 
Assembléia (lera! Ordinária e.'ou Extraordinária quando da complernentação de cargos ou 
vacância. 
Pgf 2 - O mnwidaio da Diretoria, será de 04 (quatro) tinos, permitindo 01 ('uma) reeleição 
consecutiva, salvo determinação contrária tornada ciii pela unanimidade dos associados presentes. 
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Ar!. 23'-A Diretoria reunir-se-á no iníniiiio uma vez por Inês. 

24' -As atividades tios diretores e conselheiros não serão reinuneradas, podendo entretanto, terem 
iiil?C1 a/uda de casio e diárias para custear despesas de viagens quando necessárias, enirchinto terá que 
estar opivvado peici Assembleia Geral. 

.1,1. 25° - Compete a Diretoria: 
1. Elaborar programa anual de atividade e executá-los; 
2. Elaborar e Apresentar á Assembléia Geral relatório anual, 
3. Contratar e demitir funcionários; 
4. Elaborar Regimento Interno; 
5. Dirigir e administrar a -RECICLO - ASSOCIAÇÃO HONORJO SERPA DE 

RE 	LÃ DORES", 
6. Cumprir e Jázer cumprir o presente estatuto, o Regimento Interno bem COO acatar as 

deliberações das Assembléias Gerais: 
'. Elaborar e apresentar as propostas de despesas extraordinárias submetendo-as a 

apreciação cio Conselho Fiscal, em caso de aprovação, será "ad-referendum" da 
Assembléia Geral respeitando-se sempre as disponibilidades financeiras, a serem 
apreseniaIas pelo Direíor da área: 

8. Zelar sempre pelos interesses dos associados; 
9. Convocar Assembléia Geral sempre que se fizer necessária. 

Pcirágra/b único - As deliberações da Diretoria Executiva só poderão ser tomadas quando 
reunidos pelo menos 3 dos Diretores e por maioria dos votos presentes. 

Ar!, 26° - Compete ao  Presidente: 
1. Represenirr ti "RECICLO - ASSOCIAÇÃO HONORIO SERPA DE REC1CLADORES" 

ativa, passiva, judicial e exírci/udicialmnente com o Diretor da área envolvida e/ ou que este 

nomear representante; 
2. Cumprir eJiizer cumprir este Estatuto, o Regimento Interno; 
3. Convocar e presidir as reuniões da Diretoria: 

4. Autorizar o pagamento de despesas normais da "RECICLO - ASSOCIAÇÃO HONORIO 
SERPA DE RECICLADORES", desde que não zilirap asse os valores a serem 

cICter/ninch los juntamente com o tesoureiro e/ ou nomear seus procuradores ou 

representantes da administradora eventualmente contratada, 	 - 

5. Assinar as atas das Assembleias Gerais da "RECICLO - ASSOCIAÇÃO HONORIO 

SERPA DE REcICLADORES' juntamente com o Presidente da mesa e Secretário, bem 
como, o livro de presenças das reuniões; 

6. Assinar. /u,ila,nenle com o tesoureiro todas as operações bancárias, contratos e/ ou 

compromissos em nome cia "RECICLO - ASSOCIA ÇAO HONORIO SERPA DE 
RECICLiDORES", 

7. Recorrer das deliberações da Diretoria Executiva, quando julgar que entendei contrárias 
aos iineress da "REcIC'LO - ASSOCL4ÇÃO HONORIO SERPA DE 
REc1c'LADORES' ou em desacordo com o estatuto, apelando a Assembléia Geral quando 
necessário; 

8. Desiiiuir ciii nome da "RECICLO - ASSOCIAÇÃO HONORIO SERPA DE 
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vezes cOIi.secuhit'as, sem aprc'seiiiaçclo de juslificauivas, convocando no prazo de 30 (Irin 
dias. As.vcinbleia Geral para eleição do substituto; 

9. Exercer as cleinaisfiinções inerentes ao cargo. 

Art. 2'1'-  Compete ao Vice-Presidente: 
1 Substituir o Presidente em suas /,ita.s' ou impedimentos, prestando de modo geral, a sua 

c'Olal3oraç'Jo em caso de i'accincia, assumindo interinamente com todas as prerrogativas do 
ar!. 26 c,  seus incisos, até a convocação de Assembléia Geral para a eleição de novo 
Presidemue, que deverá realizar-se dentro do prazo máximo de 60 (sessenta) dias ci contar 
do aflisiamnenlo do Presidenw; 

2. Prestar de modo geral a sua colaboração ao presidente,' 
3. Participar do planejamento e execução das atividades da associação, juntamente com o 

Presidente: 

.41•!. 28°- Compete au Sccrc'iario: 
1. Secretariar as reuniões da Diretoria e Assembléia Geral e redigir as comnpementes atas,' 
2. Manter atualizado o cadastro de associados; 
3. Colaborar na recepção e expedição de correspondências; 	 - 
4. Divulgar todas as notícias de atividades da "RECICLO - ASSOCIAÇÃO HONORIO 

SERPA DE RECIcL4DORES"; 
5. Substituir o Presidente ciii suas ausências, impedimentos ou vacâncias; 
6. Ter sob guarda e responsabilidade, todos os objetos e demais documentos pertencentes á 

secrefárici. 

Ar!. 29'-  Compele ao 1°  tesoureiro: 
1. Arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados, mantendo em dia a escrituração e 

respectivas documentos; 
2. Pagar as contas das despesas autorizadas pelo Presidente, 
3. Apresemar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem solicitadas; 
4. Apresentar o relatório financeiro para ser submetido á Assembléia Geral; 
5. Apresentar semestralmente o balancete ao Conselho Fiscal; 
6. Conservar sob sua guarda e responsabilidade o numerário e documentos relativos á 

tesouraria, inclusive contas bancárias; 
7. Assinam' os documentos relativos ás subvenções, doações, auxilio legados, juntamente com o 

Diretor Presidente, 
8. Apresentar mensalmente, ti Diretoria, o balanço das receitas e despesas,' 
9. Toda receita da -RECRIO - ASSOCL4ÇAO HONORIO SERPA DE 

REcK'L4DORES", deverá estar numa insíiiuiçcio Bancária, escolhida pela Diretoria, 
sendo permitido manter em caixa importância igual ou injérior a 02 (dois) salários mínimos 
para atendei' as despesas de expediente no mês e até 09 'nove, salários mínimos em 
inveslilliCnios vinculados ci mesma conta bancária da associação para fins de reserva de 
capital. 

Ar!. 30°-- (L'olnpek ti(, 2° tesoureiro: 
1. .Suhstin,ir o /" Tesoureiro cmii sucis /.mltas ou impedimentos, prestando de modo geral, a sua 

colaboração ciii caso de vacância, assumindo interinamente com todas as prerrogativas do 
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C," ~ ) ar!. 29 e seus incisos, ali, a convocação de Assembléia Geral para a eleição de no 

Tesoureiro; 
2. Prestar de iiiodo geral Cl SUO colaboraçãocolaboraçãocolaboração ao 1° Tesoureiro. 

CAPITULO VII 

DO CONSELHO FFISCAL 

Ar!. 31° O conselho Fiscal será composto por 05 (cinco) membros eleitos pela Assembléia Geral. 
PgJ. / - O mandato do Conselho Fiscal, será de 04 (quatro) anos, permitindo 01 (uma) reeleição 
consecutiva, salvo determinação contrária tomada em A GO pela unanimidade dos associados 
presente. 
Pgf 2 - Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo respectivo suplente, até o seu término. 

Ar!. 32'- Compete ao Conselho Fiscal: 
1. Examinar os livros da escrituração da "RECICLO - ASSOCIAÇÃO HONORJO SERPA 

DE RECICL4DORES": 
2. Examinar o balancete mensalmente apresentado pelo lesoureiro opinando a respeito; 
3.Aprecitir os balanços e inveniários que acompanham o relatório anual da Diretoria; 
4. Opinar sobre aquisição de hns por parte da "RECICLO - ASSOCIAÇÃO HONORIO 

SERPA DE REC'WLADORES"; 
5. Reunir-se com a Diretoria, sempre que jbr convocado: 

Pgj: Único - O conselho fiscal reunir-se-á ordinarianwnie a cada 02 (dois) meses, e 
extraoi'dinaricmwnte sempre que necessário. 

Ar!. 33° -- Eui caso de demissão OU renúncia coletiva daDiretoria, o conselho fiscal asubstituirá, 
devendo neste caso, convocar, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, Assembleia Geral para eleger os 
componentes da Diretoria para complementar o mandato. 

Au. 34° O diretor e/ou membro do conselho fiscal que ftiltam' injust?flcadainente a 03 (três,) reuniões 
consecutivas da Diretoria ou do Conselliojiscal, respec/ivamenle, lerá aperda de seu mandado. 

CAPÍTULO VIII 

DAS ELEIÇÕES 

Ar!. 35" - As chapas das eleições cio "REWLO - ASSOc'IAÇÃO HONORJO SERPA DE 
RECICLADORES", deverão ser apresentadas/as em até 30 (trinta) dias antes da eleição, em Assembléia 
Geral, convocada de acordo com o Ari. II. Do capitulo 111. 

Ar!. 36" Deverá ser entregue a Secretária da "RECICLO - ASSOCIAÇÃO HONORJO SERPA DE 
RECILA DORES" requerimento de inscrição onde constará os nomes e cargos de cada candidato 
devidamenie assinado pelos mesmos. 

Pgf Unico 	Os candidatos obrigatoriamente, deverão ser associados da "RECICLO - 

ASSOCIAÇÃO HONORIO SERPA DE REC1C'LADORES' 
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Ari. 37' -  Á Diretoria da "RE CICLO - ASSOCIAÇÃO HONOR/O SERPA DE REI('LADORES' 
de posse da (s) inscrição 'õe.$) da (s) chapa (s) convocará a Assembleia Geral onde será designada a 
('omissão Eleitoral. 

Pgf (Jnico .4 cotnis.vâo Eleitoral, deverá ser jbrinada por 03 (três) associados com finalidade de 
elabora,-  e '.'iicainiiihar o processo leiiv). 

comissão Eleitoral, após a eleição, dará inicio a contagem dos votos e seus trabalhos 
encerrar-se-ão a partir da proclamação da chapa vencedora, através da publicação do resultado e do 
registro em ala, não ultrapassando 01 (tini) dia da eleição. 

Au, 39' ---  No caso de empate, ci Comissão Eleitoral deverá elaborar novas eleições convocando os 
sóc'ius nuin prazo de 03 (três) dias após a publica çdo do primeiro resultado, definindo a chapa 
vencedora através de voto descoberto, obedecendo ao disposto no Ari. 41. 

CAPÍTULO IX 

DO PATRiMÔNIO 

Ar!. 40°- O patrimônio da "RECJCLO - ASSOCIAÇÃO HONOR/O SERPA DE RECÍCLADORES" 
será consdiuído de bens móveis, equipcutnen(os e contribuições dos associados. 

1'g/. 1. - A (ilie/hIÇãO OU onerciÇão dos bens adquiridos na forma deste Artigo, exigirá ti aprovação 
em Assembiéia Geral exiraordinárici por 50% (cinqüenta por cento) mais 01 (úun) da toicilidade dos 
associados. 
Pgf 2. No caso de dissolução social da "RECICLO - ASSOCIAÇÃO HONORIO SERPA DE 
REC'Ic'LADORES' os bens remanescentes adquiridos com recursos próprios da entidade serão 
rendidos e o dinheiro arrecadado será dividido entre os associados. No caso de bens adquiridos ou 
clacidos pei' instituições públicas ou privadas, os mesmos deverão ser doados para entidade com os 
niesmos/mns, a ser definida em assembleia convocada para esse fim. 

CAPITULO X 

DOS RECURSOS FINA NCEJR OS 

Ar!. 41° - A receita da "RECICLO - ASSOCIAÇÃO HONORIO SERPA DE RECICLADORES" será 
constiiuída de con/óriiiidcicíe com os recuum'sos/inwlceiros aufridos  por prestação de serviços por parte 
cia a.socwção e de seus associados, convênios, contribuições de associações ou doações. 

Pgí 	- O valor da taxa será aprovado ciii Assembléia Geral ei ou em Assembléia Geral 
Extraordinária. 

Ar!. 42° -- Poderá a Diretoria da "RECICLO - ASSOCIAÇÃO HONORJO SERPA DE 
REC'IcLADORES" no cumprimento dos seus objetivos, firmar contratos e/ ou convênios com entidades 
públicas ou pwiiculcirex com organizações e organismo internacionais, seguindo os princípios do 
regimemilo interno da "RECICLO - ASSOCIAÇÃO HONORIO SERPA DE RECICLADORES" 



CAPITULO XI 

DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO 

Ar!. 43"- A "RECICLO - ASSOCIAÇÃO JIONORJO SERPA DE REcICLADORES" será dissolvida 
e seu pciirimônio seió destinado cvn/brme pg[ 2 cio ar!. 38° do presente estatuto e o aí-I. 61 da lei 
10.406 02, c/elihercidc, em Assembléia (lera! Ev!raordinárici especialmente convocada pra esse fim. 

pj: 1. A liberação de que traiu este Artigo, deverá ser tomada por 50% (cinqüenta por cento) dos 
votos mais 01 (um) dos associados. 
Pgf 2. - A Assembléia Geral Extraordinária que determinará a dissolução elegerá o liquidante e o 
Conselho Fiscal que de verão funcionar, durante a liquidação em harmonia. 

Ar!. 44° -- Os membros da Diretoria cia "REcIcLO - ASSOCIAÇÃO I10IIORIO SERPA DE 
RECÍCLADORES ", responderão civil e criminalmente pelos aros praticados durante sua gestão até 05 
(Cinco) anos após o mérnuino de seu mnandwo. 

CAPITULO XII 

DOS LiVROS FISCAIS E AUXJLIARES 

Ari. 45° ---A  'RE(K'LO ASSOCIAÇÃO IJONORIO SERPA DE REC'IcLADORES" possuirá os 
seguintes urros, onde registrará as alivicicides qficiais e não oficiais realizadas: 

a) De ata das Assembleias Gerais; 
b) De cita das Reuniões da Diretoria; 
e) De Registro de Associados 

C4P1TULO Xlii 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 46' -  Os casos omissos no presente Estatuto serão resolvidos pela Diretoria e re/è rendados pela 
Assembléia Geral. 

Au. 47° - A data da fundação da "RECICLO - ASSOCIAÇÃO HONORIO SERPA DE 
REC1cLADORES" será a cio dia 03 (três) de agosto de 2020, nu qual Jbi instalada a Assembléia Geral 
Eviruordinária, 

 
ocorrida nus dependências do "RECICLO - ASSOCIAÇÃO HONORIO SERPA DE 

RECJCLiIJ)ORES" si luada ria Linha Coronel Vivida, em Ilonório Serpal PR., s/n, Zona Rural, onde 
fieou decidido por ununumniclade a criação da presente associação. Porém, a personalidade jurídica será 
c'onsiderada a data cia publicação e registro em Cartório deste Estatuto e a ata da Assembléia de 
Fundação e posse da Diretoria. 

:1,1. 48' -  Os associados não responck-'in subsídiariamente pelas obrigações contraídas indevidamente 
pela Diretoria da «REcIcLO - ASSOCiA Ç4 O IIOiVORIO SERPA DE REC'IcLADORES" 
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Aos três dias do mês de agosto de dois mil e vinte as 8:00 horas, reuniram-se na quah. 'e de sõc  
fundadores na futura sede da "RECICLO - ASSOCIAÇÃO HONORIO SERPA DE RECICLADORES' situada na Linha 
Coronel Vivida, em Honório Serpol PR., s/n, Zona Rural; abaixo assinados na lista de presença dessa Assembleia 
Convocada, tendo por finalidade única e exclusiva fundar uma Associação de direito privado, sem fins (lucrativos) 
econôriiicos, sem punho político ou partidário. Paro presidir os trabalhos foi indicado por aclamação, Waldir 
Pereira de Lima, Técnico Contábil, que escolheu a mim Eliane Batista de Oliveira para secretaria-lo. Com  a palavra 
Waldir enfatizou a necessidade de se constituir uma Associação capaz de aglutinar forças e representar as 
aspirações dos presentes junto a sociedade, ao Poder Público e a iniciativa privada em preservação do Meio 
Ambiente. Em seguida, submeteu à votação, proposta da denominação da Associação e do endereço para a 
instalação da sede da entidade, já previamente discutidos, que foi imediatamente aprovado por unanimidade, 
da seguinte formo: "RECICLO - ASSOCIAÇÃO HONORIO SERPA DE RECICLADORES", situada na Linha Coronel 
Vivida, em Honório Serpa/ PR., s/n, Zona Rural, CEP 85.548-000, ainda com a palavra Waldir leu a proposta do 
Estatuto Social a ser discutido juntamente com o Regimento Interno, já de conhecimento geral o qual após ser 
integralmente lido e debatido, restou aprovado por unanimidade e segue anexo, como porte inseparável da 
presente ata para todos os fins de direito, ficando portanto definitivamente constituída a Associação. Em ato 
continuo Waldir deu início ao processo eletivo, visando compor os cargos da Diretoria Executiva sendo chapa 

única foi aprovada por todos os presentes, ficou a Diretoria Executivo com a composição abaixo descrita tendo 
sido também empossada nesta data, devendo cumprir o mandato de 04 (quatro) anos de gestão, passando a 
palavra para quem quisesse se manifestar e, na ausência de manifesto, como nada mais havia para ser tratado, 
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente Assembleia Geral, determinando a mim que servi 
como secretaria que lavrasse a presente ata e a levasse a registro junto aos órgãos públicos competentes para 
supriras efeitos jurídicos necessários. A pressente ata segue assinada por mim e pelo presidente. 
Diretoria Executiva 

• Presidente - Arestides Borges - Brasileiro, casado reciclador, residente na Linho Coronel Vivido, em 
Honório Serpcs/ PR., s/n, Zona Rural— RG 3.514.475-7 e CPF 396.083.799-20. 

• Vice-Presidente - Adirso Alves de Freitas - Brasileiro, casado, reciclador, residente na Rua Zideno Paulo 
Lunardi, 24 - Honório Serpa/PR - RG 9.181.932-5 e CPF 062.954.939-71. 

• 19 Tesoureiro - Carlos Alexandre Marques - Brasileiro, Casado, reciclador, residente na Rua Dom Pedro 
1, S/N - Honório Serpa/PR - RG 12.806.306-4 e CPF 109.612.509-92. 

• 22 Tesoureiro - Claudio Mazetto - Brasileiro, União estável, reciclador, residente na Rua Zideno Paulo 

Lunardi, 65— Honório Serpa/PR— RG 12.508.346-0 e CPF 014.085.139-94. 

• 19  Secretaria - Eliane Batista de Oliveira - Brasileira, União estável, recicladora, residente na Rua 
Zideno Paulo Lunardi, 65— Honório Serpa/PR - RG 12.588.427-0 e CPF 082.987.559-01. 

• 22 Secretario - Jean Matheus Correia dos Santos - Brasileiro, União estável, reciclador, residente no 
Avenida da Liberdade, S/N - Honório Serpa,/PR - RG 13.658.809-5 e CPF 104.899,649-23. 

Honório Serpa/PR., 03 de agos 20 

 

Arestides Borges 

Presidente 

RG - 3.514.475-7 

CPF - 396.083.799-20 

Obs - "Cópia fiel do livro ATA n° 0-! folha n°01" 
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Eliane Batista de Oliveira 

Secretária 

RG - 12.588.427-0 

CPF - 082.987.559-01 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
38.487.05310001-51 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
1710812020 

NOME EMPRESARIAL 
RECICLO -ASSOCIACAO HONORIO SERRA DE RECICLADORES 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

RECICLO 
PORTE 

DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 

UÚUIL-U 	UL.NIÇÃU UAb AI IVIUADFS ECONÔMICAS SECUEDpRiP, 
Não informada 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

399-9 - Associação Privada 

LOGRADOURO 
SIT LINHA CORONEL VIVIDA 

NÚMERO 
S/N 

COMPLEMENTO 

CEP 	 IBAIFROIOISTRITO 	 MUNICIPIO 

85.548-000 	 ZONA RURAL 	 j 	HONORIO SERPA 	 PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

CONTABILIDADEMARMELEIRO@GMAIL.COM  
TELEFONE 

(46) 3525-1327 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
17/0812020 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 2410512021 às 08:55:45 (data e hora de Brasília). Página: 111 
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Unidade Con - midor 

VALOR A PAGAR 

: R$ 149,88  

FAT-01 -20211846312666-14 

Agosto/2021 

05/09/2021 

ARISTIDES BORGES 
LIN CORONEL VIVIDA 
RURAL - HONORIO SERPA - PR - CEP: 85548-000 

CPF 396.083.799-20 

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Munlciplo 4632451130 

N° Medidor: MD 0310676863- MONJOFASICO RURAL 
Informações Técnicas 

Cereais Nao Especlf 

Leitura Atual 	MedIdo 

12/08/2021 
14343 

Total Faturado 	Consumo 
Médio Diário 

790 kwh 

Próxima Leitura 
Prevista 

13/09/2021 

Constante de 
Multiplicação 

237 kWh 
30~ 

237kMi 

Rural/Cultivo Outros 

Lejtura Anterior 

13/07/2021 
14106 

Data de Emissão 

2021 

83690000001 6496801110004 001010202115 846312666148 

hil 1 O1 1 110 1 'O 1 II 1111 1 

COPEL Copal Distribuição S.A. 
José Isidoro Bazetto, 788 bI.0 - Mossungu8 - Curitiba PA - CEP 81200-240 
CNPJ: 04368.898/0001-06- IS 90.233.073-99 - IM 423.992-4 

Mês de referência 

Vencimento 

ALERTA HÍDRICO: ECONOMIZE ENERGIA. BRASIL EM BANDEIRA VERMELHA PATAMAR 2 

Histórico de Consumo e Pa  •  amento Valores Faturados 

Mês kWh Dt.Pgto. Valor 

07/2021 237 139,65 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 208406.694 - SÉRIE B 
06/2021 179 06/08/2021 97,63 Emitida em 13/08/2021 

05/2021 254 06/07/2021 124,35 Produto Valor Valor Base Aliq. 

04/2021 

03/2021 

250 

257 

08/06/2021 

05/05/2021 

122,45 

125,32 

Descrição 

SUBSIDIO TARIFARIO 
ENERGIA ELETRICA CONSUMO 

Un. Consumo 
kVéi 	237 

Unitário 
0.515401 122,15 

Total 

18,64 

Cálc. ICMS 

0,00 0,00% 
0,00 0,00% 

02/2021 05/04/2021 ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2 261 135,93 kWn 23,57 0,00 0,00% 

0112021 256 04/03/2021 128,43 

12/2020 05/02/2021 352 177,75 

ACRESCIMO MORATORIO 0,53 11/2020 243 14/01/2021 107,66 
JUROS CONTA ANTERIOR 1,00 

10/2020 241 01/12/2020 116,59 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO 1,87 

09/2020 SUBSIDIO TARIFARIO LIQUIDO -15,88 79 26/11/2020 46,67 

08/2020 243 16/09/2020 100,59 

Informações Suplementares 

Tantas 

ENERGIA ELET CONSUMO 	0,491750 

Base de Cálculo do ICMS 
0,00 

 

Valor ICMS 
0.00 

Valor Total da Nota Fiscal 
149,88 

Reservado ao Fisco 

8D9F3D9B.E71 0.91 86.A2E9.EFI 4.85BD3ABC 
TenSSo contratada: 1271254 volts 
Llndte Meiado1'enseo: 117 a 133/234 a 267 volta 

Reaviso de Vencimento 

o débito sujeita ao corta a partir de 11/09/2021, O contrato é encerrado se 
mantido 3 meses em corte, além das demais cobranças conforme legislação. 
Atraso de 45 dias sujeita ao CADIN e valores de atividades acessórias podem 
ser excluídos. Eventual reaviso anterior permanece válido. Se pago, 
desconsidere. 

Referéncia 	Vator(R$) Vencimento 
07/2021 	 139,65 05/08/2021 

LEITURA NAO FORNECIDA - LMR. FATURADO: MEDIA - LEIT PLURIMENSAL 
Desconto Rural R$ 15,88 
INCLUSO NA FATURA PIS R$1,33 E COFINS R$6,12 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. 
A PARTIR DE 01/08/2021 - PISIPASEP 1.03% e COFINS 475%. 
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados 
á ørestacão do servi co de enerqia elétrica, como convênios e doaçOes. 
DENUNCIE O FUR'ÍO DE FIOS! LIGUE 181. 
Atraso superior a 45dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR 
Aaora é possf/el recorrer à Ouvidona da Copei pelo Site ou Mobile. 
DEBITOS. 07/2021 R$ 139,65 
Períodos Bsnd.Tarif.: Vermelha P2:14/07-12/06 

Autenticação Mecânica 

Cãticlô'tialntén(b19 térlM'tiidd 'éfêtúãdb, détidoi-irifder9f ii ávitio. 

Unidade Consumidora 	Mês 
91217130 	 08/2021 

Vencimento 
	

Valor a Pagar 
05/09/2021 
	

149,88 

} ne 
1 II 1 11 1 II 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 024832409-55 

    

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 38.487.05310001-51 
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 24/12/2021 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
w.fazenda,.prgov.br  

Página 1 de 1 
£rn,tido via Internet Pública (2JT18f2021 I0:0359) 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: RECICLO - ASSOCIACAO HONORIO SERPA DE RECICLADORES 
CNPJ: 38.487.053/0001-51 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, rio caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a a d do parágrafo único do art. 11 da Lei n°  8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http:/Jwww.pgfn.govbr>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 17:53:01 do dia 12/04/2021 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 09/10/2021. 
Código de controle da certidão: 572A.6613.48ED.9372 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA 

SECRETARIA DE FINANÇAS 

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

NOME / RAZÃO SOCIAL 

RECICLO -ASSOCIACAO HONORIO SERPADE RECICLADORES - CNPJ 38.487.053/0001-51 

- AVISO 

SEM DÉBITOS PENDENTES ATÉ APRESENTE DATA: 25/05/2021 

—COMPROVAÇÃO JUNTO A 
	

FINALIDADE 

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO 
TRIBUTÁRIO RELATIVO A(S) INSCRICÃO(ÕES) ABAIXO CARACTERIZADA(S). 

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO 

689 Coleta de resíduos nãoperiç Sitio - LINHA CORONEL VIVIDA S/N 

4479 1 	Sítio - LINHA CORONEL VIVIDA S/N 

INSCRIÇÃO NÚMERO—BLOCO— APTO - 

01 à 

de 

cNJ gb,ubb 1400061-42 

Honório Serpa(PR), 25 de Maio de 2021. 	 do 

JOEMAR DO NASCIMENTd 	'Ç!P' 



Voita 
	

Imprimir 

CAIXA 
CÁtXA 	 OERAL 

Certificado de Regularidade 

do FGTS - CRF 

Inscrição: 38.487.053/0001-51 

Razão Social RECICLO ASSOCIACAO HONORIO SERPA DE RECICLADORES 
Endereço: 	SIT LINHA CORONEL VIVIDA SN / ZONA RURAL / HONORIO SERPA / PR / 

85548-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art, 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 16/04/2021 a 13/08/2021 

Certificação Número: 2021041603460316213108 

Informação obtida em 24/05/2021 15:41:04 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixagovbr 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: RECICLO - ASSOCIACAO HONORIO SERPA DE RECICLADORES (MATRIZ E 
FILIAIS) 
CNPJ: 38.487.053/0001-51 
Certidão n°: 16428451/2021 
Expedição: 24/05/2021, às 15:48:42 
Validade: 19/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que RECICLO - ASSOCIACAO HONORIO SERPA DE RECICLADORES 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 38.487.053/0001-51, 
NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n°  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prév 



GOvf$1t/0 DO ESTA INSTIRIIO AfrAINT4L 
DO MRANA 

Secretaria do Meto Ambiente e Recursos I'lldricos - SEMA 
Instituto Ambiental do Paraná - IAP 

Validade da Licença 

19/07/2024 LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA © 

to 
Sumaca do Protocolo 

15.912.166-6 

Piloro o do D--- 

162721 

o 

2 Instituto Ambiental do Paraná - IAP, com base na legislação ambientai e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o n° 15912166-6, concede LAS - Licença 
tmbtentai Simplificada nas condições e restrições abaixo especificadas. 

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 
PFIÇNPJ 	 No.nelRazao Social 

32.856.268/0001-80 	 ADINEIA FERNEDA BORGES 
000nacnção Estadual 	 Logradouro o Número 

SITIO LINHA CORONEL VIVIDA, S/N° 
Sairro 	 Município / UF 	 CEP 

Honório Serpa/PR 	 85.548-000 

2. IDENTIFICAÇÃO 00 EMPREENDIMENTO 
Atividade 
Transportadora de cargas em geral e de resíduos 
Atividade Especifica 
Transportadora de residuon não perigosos lotasse itt 

Detalhes da Atividade 
Coleta e transporte de residuos sólidos urbanos 

Coordenadas UTM (E-NI 	 Logradouro e Número 
359743.6 - 7106714.0 	 SITIO LINHA CORONEL VIVIDA, S/N°, KM 01 
Bacia Hidrográfica 	 Bairro 
Iguaçu 

3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO 

3.1 PRODUTO ARMAZENADO 
Descrição 
produtos de limpeza, luvas, roupas, botas e mascaras 

3,2 ÁGUA UTILIZADA 
Origem Água 	 Tipo de Uso 

Nascente 	 Humano 

3.3 EFLUENTES LIQUIDOS 
Origem Efluente 	 Formo Tratamento 	Destino Final 
Efluente de esgoto sanitário 	 Fossa 	 Sumidouro 

Porte 
Pequeno 

Município / UF 	 CEP 
Honórto Serpa/PR 	 85.548-000 

Quantidade 	Tipo de Ameauenamento 
50,00 unid 	Pátio 

	

Volume (m'Ihora) 	N Oartorga 	Coordenadas UTM (E-N) 

0,03 	 - 	359693.58-7106718.8 

	

Vuaao ltnnlhoral 	N' Outorga 	Coordenadas UTM IENI 
0,03 	 - 	 359728.17- 

Obs.. As informações das sessões 1. 2e 3 são de responsabilidade do requerente. 

4. CONDICIONANTES 

1. Deverá, obrigatória mente, ser consultado o município com relação à exigência do licenciamento ambienta] a nível municipal, de acordo com a Lei Complementar n° 
140/2011. 

2. O transporte de cargas em geral, notadamente das perigosas, objeto do presente licenciamento ambiental, deverá ser realizado em total conformidade com o que 
estabelecem a Portaria 204/97 e o Decreto Federal N° 96044/88 do Ministério dos Transportes, bem como as NBRs 7500, 7501,7504, 9734, 8285, e 9735 

3. A manutenção e lavagem do caminhão deverá ser obrigatoriamente realizada em prestador de serviço devidamente licenciado para tal finalidade para os casos em que a 
manutenção e a lavagem dos veículos serão executados fora do empreendimento. 

4. Os condutores dos veículos deverão ser adequadamente treinados para a atividade e conhecer, detalhadamente, todos os itens de segurança e sinalização que, 
obrigatoriamente, deverão estar disponíveis em todos os veículos 

S. Na eventualidade de acidentes com as referidas cargas, notadamente nos casos em que devido a vazamentos advenham riscos de poluição ambiental, dentre outras 
autoridades envolvidas, de imediato, este IAP deverá ser também informado 

6 As medidas necessárias à contenção de vazamentos, limpeza de rodovias e outras áreas, eventualmente, atingidas, reparação de danos ambientais, recolhimento, 
transporte e destinação final de cargas sinistradas serão, também, de total responsabilidade da requerente, do fabricante e/ou gerador, do expedidor, e do destinatário, com 
sua execução levada a efeito em conformidade e no prazo que lhes for estabelecido, no momento, pela autoridade presente 

7. No caso de destinação final de resíduos sólidos deverão ser atendidos os requisitos da Portaria IAP 202/2016 e/ou Resolução CEMA 76/2009, observando a necessidade 

de Autorização Ambiental. 

8. As ampliações ou alterações na atividade ora licenciada, de conformidade com o estabelecido no Artigo 73 da RESOLUÇÃO CEMA N.° 065/2008, ensaiará  novo 

licenciamento para a parte ampliada ou alterada. 

9. A concessão desta licença não impedirá exigências futuras, decorrentes do avanço tecnológico ou da modificação das condições ambientais, conforme Decreto Estadual 
857/79 - Artigo 71, § 21. 

10. O não cumprimento à legislação ambiental vigente Sujeitará a empresa e/ou seus representantes, às sanções previstas na Lei Federal 9.605/98, e seus decretos 
reguladores. 

11. O veiculo em hipótese alguma poderá permanecer estacionados quando carregados com resíduos independente da sua classe. 

12. Esta Licença Ambiental Simplificada foi concedida com base nas informações constantes do requerimento e projetos apresentado pela requerente e não dispensa, tão 
pouco, substitui quaisquer outros Alvarás o/Ou Certidões de qualquer natureza a que, eventualmente, esteja sujeita, exigidas pela legislação federal, estadual ou municipal. 

13. A presente licença não contempla aspectos de segurança das instalações, estando restrita a aspectos ambientais. 

14. Não será permitido qualquer tipo de ocupação, construção e/ou obra em área de preservação permanente. 

15. Os efluentes líquidos somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente, no corpo receptor desde que obedeçam os limites e condições estabelecidos na presente 

Licença 

16. Outros resíduos líquidos, eventualmente gerados, em outras operações e atividades diversas levadas a efeito, de forma permanente ou sazonalmente no local, deverão 
ser objeto de procedimentos idênticos aos conferidos aos resíduos sólidos 

17. Os critérios adotados para emissão da presente licença poderão ser reformulados e/ou complementados de acordo com o desenvolvimento científico e tecnológico e a 
necessidade de preservação ambiental. 

18. Os resíduos sólidos gerados e relacionados à atividade desenvolvida, quaisquer sejam cem qualquer época, com a finalidade de evitar danos ambientais, 

1.05W 162721. 19x7i2019 1043:42 ires/do Antefrui do fruaM - IAP 
Rua Engordara. Oebnoçus. 1206. RØ2151Q. CunS..75 

.d Peeuatra 



ievero er convenientemente armazenados e reutilizados no próprio local e/ou, encaminhados a terceiros para reutilização e/ou destinação final a 
Tnpreendimentos e atividades devidamente licenciados por este instituto para a realização dos referidos serviços. 

19. Será proibido o lançamento de esgoto sanitário e de quaisquer outros resíduos líquidos em galerias de águas pluviais, sem autorização expressa da Prefeit 

20. Em caso da existência de Áreas de Preservação Permanente no local, deverá ser rigorosamente observado o que estabelecem sobre a matéria a Legislação 

21. A presente Licença foi emitida de acordo com o que estabelecem os Artigos 12, § 10  da Resolução N°237/97 - CONAMA, e 20, Inciso II da Resolução N O 
CEMA, 01 de julho de 2008, e aprova a localização e a concepção do empreendimento e, autoriza sua instalação e operação devendo ser observados rigorosamente, d 
sua operação, os itens abaixo listados. 

22. A renovação da presente licença deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, ficando este prazo de 
validade automaticamente prorrogado até a manifestação do IAP. 

23. Em caso de sinistro em vias públicas, com derramamento de resíduos, todos os procedimentos para limpeza são de responsabilidade da transportadora. 

24. Os caminhões devem possuir algum tipo de sistema de comunicação para uso imediato em caso de ocorrência de sinistro. 

25. Para o transporte deverá ser utilizados caminhões com carrocerias totalmente vedadas, equipados com sistema de trava para impedir a abertura da tampa traseira, pá ou 
enxada e um par de luvas de látex. 

Pato Branco, 19 de Jolho de 2019 

Súmula dessa licença deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande 
circulação local ou regional, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, nos termos da resolução CONAMA 
n° 006/86. - Esta LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, tem a validade acima mencionada, devendo 
em sua renovação ser solicitada ao IAP com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias. 
Quaisquer alterações ou expansões nos processos de produção ou volumes produzidos pela indústria 
e alterações ou expansões no empreendimento, deverão ser licenciados pelo IAP. Esta LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA deverá ser afixada em local visível. 
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ESTADO DO PARANÁ 

POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ 

CORPO DE BOMBEIROS 

28G13I - SPCIP CORONEL VWIDA 

CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB 
3.9.01.21.0001426068-03 

A Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná 
licencia a edificação'estabelecimcntoíevento 'área de risco abaixo qualificada, por estar cm conformidade com a 
legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor: 

RECICLO - ASSOCIAÇÃO HONORIO SERPA DE RECICLADORES 
Nome Fantasia: RECICLO 
CPF'CNPJ: 38.487.053/0001-5I 
Código da Atividade Econômica (CNAE): 

3811/4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 
Logradouro: SIT LINHA CORONEL VIVIDA Número: O 
Bairro: HONORIO SERPA Município: HONORIO SERPA-PR 

PREVENÇÃO F COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES 
:,,Área Total: 200,00 m2  

Área Vistoriada; 200,00 m 
Ocupação: C-1 - COMÉRCIO COM BAIXA CARGA DE INCÊNDIO (ATÉ 300MJ/M2) 
Capacidade de Público: 10 PESSOAS 

; Uso de GLP: 
Projeto Técnico NIB: 

OBSERVAÇÕES 
Processo de licenciamento simplificado nos termos da Lei Estadual n° 19.449, de 5 de abril de 2018 
Este documento foi emitido mediante informações declaradas pelo solicitante. 
Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação 

.de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor- 
* Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscaii7ar a editicaçuíoestabeiecimento:área de riscoevento a qualquer tempo. 
A renova 	uenui l icença 	NuNcilada a liai tu ue 30 usas antes da data de '.eu vensamensu 

Ll('El\ÇA VÁLIDA i É: 12 de Abril de 2022 

Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo. 
A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogoprgov.br  através do link"Versficar Autenticidade Documentos.' 



Estado do Paraná 	 N°: 74 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA 
SECRETARIA DA FAZENDA 
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA, por força da Lei Municipal N° 324/2009, concede o 
presente ALVARA DE LICENÇA, LOCALIZAÇAO E/O FUNCIONAMENTO, de acordo com o despacho exarado 
na declaração para fins de inscrição nos cadastros de: 

Is 

4 

SE 

NOME / RAZÃO SOCIAL 	 -\ 

Económico: 689 	O RECICLO - ASSOCIACAO HONORIO SERPA DE RECICLADORES 
'5 

ATIVIDADE 

3811400 Coleta de resíduos não-perigosos 

'5 

ENDEREÇO 

Logradouro: 	SÍTIO 	LINHA CORONEL VIVIDA 	 Número: S/N 

Complemento: 	 CEP: 	85548-000 

Bairro: 	INTERIOR 

Distrito: 

Cidade: 	HONÓRIO SERPA 	 UF: 	PR 
'5 	 .1 

FUNCIONAMENTO HORÁRIO DE 	 -\ 

Descrição: 

Entrada: 	 Saída Intermediária: 	 Entrada Intermediária: 	 Saída: 

'5 	 1 

DOCUMENTOS 

CNPJ: 	38487053/0001-51 	 Inscrição Estadual: 
'5 	 1 

DESCRIÇÃO 

a 

de 
Hoó 

G1'FJ 955 
An 

'5 

Honório 

VALIDO ATÉ 31/12/2021 

FIXAR EM LOCAL VISÍVEL 	 / 
- 	- 

Serpa(PR), 13 de Abril de 2021 	
rt1as  Nonne,flaCf 	 NONNEMACHER NbÀw  

Tributaçao/F isca lizaÇaO 
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BARRACÃO COM PISO (12CM) MEDINDO 185 METROS QUADRADOS COM BANHEIRO FEMININO 4 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA 

Rua Elpídio dos Santos, n°541 —Fone/Fax (46) 3245-1130 

CEP - 85548-000 - Honório Serpa - PR 

FLS.N 

ATA PARA CONEFERENCIA DE DOCUMENTOS 

No primeiro dia do mês de setembro de dois mil e vinte e um, a Comissão de 

Seleção, designada pelo Decreto n° 173/21, de julho de 2021, reuniu-se para 

conferência da documentação da Associação Honório Serpa de Recicladores - 

RECICLO, após conferência, observou-se que dentre a documentação protocolada, 

o item 16.6.1, Licença Ambiental, não corresponde com a documentação solicitada 

no Edital, sendo que a Licença apresentada está em nome de Adinéia Fernanda 

Borges CNPJ 32.856.258/0001-80, diversas do certame. Pelos motivos descritos 

desclassificamos a proponente. 

Com a publicação do resultado do certame, fica aberta o prazo de 5 dias (úteis) para 

interposição de recurso. 

Honório Serpa, 01 de setembro de 2021. 



[L?) 
LÁRISSÃ PÂNZÂRINI DÂLCHIAVON 

ADVOCACIA  E CONSULTORIA  J U R O C A 

OAB/PR 83.567 

AO ILUSTRÍSSIMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DO 

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2021 

RECICLO - ASSOCIAÇÃO HONORIO SERPA DE 

RECICLADORES, por seu representante legal, ARESTIDES BORGES, já 

devidamente qualificado, vem, por intermédio de sua procuradora, interpor RECURSO 

ADMINISTRATIVO em face da decisão de fl. 161, que determinou a sua 

desclassificação no Chamamento Público n° 01/2021, pelos motivos de fato e de 

direito abaixo expostos. 

Requer o processamento do presente recurso, com remessa à 

autoridde superior, para que proceda ao seu julgamento. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Honário Serpa-PR, 08 de setembro de 2021. 

LARISSA PANZARINI DALCHIAVON 

OAB/PR 83.567 
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RAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO EM CHAMAMENTO PÚBLICO 

Ref. Chamamento Público n° 01/2021 

Recorrente: RECICLO - ASSOCIAÇÃO HONORIO SERPA DE RECICLADORES 

ILUSTRÍSSIMO SECRETÁRIO MUNICIPAL HONÓRIO SERPA- PR 

Apesar de reconhecer a competência e honestidade da Ilustre 

comissão de seleção, a recorrente apresenta razões pelas quais, no caso, a decisão 

de fi. 161 foi equivocada, merecendo os devidos reparos. 

- DOS FATOS 

No dia 30 de março de 2021 foi lançado o Edital de Chamamento 

Público no 01/2021 pela Lei 13.019/2014, para seleção de Organização da Sociedade 

Civil - OSC localizada neste município de Honório Serpa-PR para a celebração de 

termo de colaboração, por intermédio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para 

realizEr a coleta e triagem de materiais secos recicláveis no Município de Honório 

Serpa. 

De acordo com o Edital, a classificação da associação se daria pelo 

maior tempo de registro, maior número de associados e maior abrangência de 

materiais coletados (fl. 12). 

O recebimento das propostas deu-se entre os dias 03 a 31 de maio 

de 2C21. 

Á~) 
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O recorrente requereu a desconsideração do item 16.5.1 do Edital, 

que previa a necessidade da atividade da Organização da Sociedade Civil pelo prazo 

mínimo de 1 (um) ano (fl. 47), o que foi deferido pela comissão de licitação (fl. 48). 

Houve o credenciamento de duas Organizações da Sociedade Civil 

interessadas em firmar termo de colaboração: Associação de Catadores de Materiais 

Recicláveis de Honório Serpa (fl. 51) e Associação Honório Serpa de Recicladores - 

Reciclo (Recorrente) (fl. 67). 

Foi realizada a sessão para julgamento das propostas em 02 de julho 

de 2021 (fI. 52), oportunidade em que a Associação de Catadores de Materiais 

Recicláveis de Honório Serpa foi declarada vencedora, haja vista ter acumulado 92 

pontos sendo 20 pontos por maior número de associados (10), 2 pontos por maior 

tempo de registro de associação (2) e 70 pontos por material a ser recolhido (34). 

O resultado foi homologado (fl. 69) e a então vencedora foi convocada 

a apresentar a documentação para habilitação. 

Ocorre que a então vencedora apresentou documentação incompleta 

(notadamente, contrato social não registrado em cartório - fis. 70 a 79, e ausência de 

licença ambiental, conforme exigia o edital), e não comprovou possuir a estrutura física 

exigida, a qual, de acordo com o item 16.6.4.3., acarretaria na perda do direito de 

assinatura do termo de colaboração. 

A recorrente, portanto, protocolou recurso administrativo (fis. 101 a 

103), requerendo a imediata desclassificação da Associação de Catadores de 

Materiais Recicláveis de Honório Serpa, com a consequente declaração de vencedora 

a associação RECICLO. 

A recorrida Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de 

Honório Serpa apresentou suas contrarrazões (fis. 107 a 124), alegando, em síntese, 

1) que o estatuto social está registrado em cartório, mas por mero erro material foi 

apresentado sem o registro, inclusive juntando cópia do estatuto devidamente 

registrado, e 2) quanto à licença ambiental, segundo a recorrida, de acordo com o 

Avenida XVI de Novembro, 881, Sala 02— Centro CEP 85548-000 Honório Serpa - PR Fone: (46)999120-1238. 
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16.6. REGITLARIDAI)E TÉCNICA 

1 6.6,1. licença ambiental do local a cr utilizado: 

166.2.Eicellça dos bombeiros do local a ser utilizado; 

A66.3.A1v5rá de funcionamento regularmente emitido; 

166.4.A OSC deverá ter a seguinte estrutura Listra mínimo: 

16.6.4.1. Para utilização dos ,UA(1nifláriOs que serio dispostos na usina d 

recidagem, se faz necessário um barracão com dintensáes mínimas de 

çojn2  com fechamento em alvenaria e cobertura de telha de fibrocimento 

ou ,,hwinco, o piso deverá ter espessura mínima de taros de concreto 

desempenado com teta de aço de 5mm em toda sua extensão, na parte de 

segurança deverá ser seguido se normas do corpo de bombeiros do 

paraná, o laout do maquinário ftcs a critério da empresa vencedora da 

concorrência. 

16.64.2. A estrutura fisica não precisa necessariamente estar pronta no ato da 

apresuntaçái, da pr)posta, p

diax- 

odendo, em caso de ser a vum'rslora do 

certame, ser finalizada dentro do prazo improrrogável de 60 (aeaaentat 1 

t6.6.. Nári cumprida a exigência de estruture física contida no bem 16.6.4.2 

a OSC perderá o direito de assinatura do termo eu certame passará para 

o concorrente mais bem colocado a seguir. 

- rwie tuut'1*a'i.rrfllz 

60 
'o 
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edital, d9ve ser apresentada caso vencedora em no máximo 60 dias, o que, com a 

máxima vênia, não procede, uma vez que, de acordo com o edital, o prazo a que se 

refere diz respeito à finalização da estrutura física, conforme print do edital que 

colacioro abaixo 

Com o parecer favorável da Douta Procuradoria Jurídica (fls. 125 a 

128), o recurso foi integralmente provido (fl. 129), tendo sido a recorrente notificada a 

apresentar documentação para habilitação. 

Apresentada a documentação pela recorrente (fis. 133 a 160), 

exatamente conforme exigido no item 16 do edital, a comissão de licitação, 

deliberadamente, em decisão de fl. 161 desclassificou  a recorrente, mediante 

justificativa de que a licença ambiental apresentada pela recorrente não está em  

nomo da associação. 

14 
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II— DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

a) 	Do cumprimento dos requisitos de habilitação no chamamento público 

A respeitável decisão de desclassificação da recorrente não merece 

É imperioso que Vossa Senhoria reconheça que o cerne da questão 

reside, justamente, em saber se a recorrente preenche todos os requisitos para 

habilita'ão no chamamento público. 

E conforme será demonstrado, a recorrente CUMPRIU COM TODOS 

OS REQUISITOS para habilitação no procedimento, não somente porque atende às 

exigências legais previstas nos arts. 33 e 34 da Lei 13.019/2014, mas principalmente 

porque cumpre plenamente os requisitos previstos no edital (fis. 16 e 17), senão 

vejamos. 

De acordo com o art. 33 da lei supra mencionada, para a celebração 

de parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em 

regimE de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público 

e recíproco, tais organizações deverão ser regidas por normas de organização interna 

que prevejam, expressamente, objetivos voltados à promoção de atividades e 

finalidades de relevância pública e social. 

Ainda, conforme mencionado artigo, em caso de dissolução da 

entidEde, no caso, associação, o respectivo patrimônio líquido deverá ser transferido 

a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da lei, cujo objeto 

social seja, preferencialmente, o mesmo. 

Segue, com a exigência da escrituração da entidade de acordo com 

os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de 

Contabilidade, além de exigir experiência prévia na realização do objeto da parceria, 

possuir instalações e condições materiais e capacidade técnica e operacional para o 

desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento 

prosperar. 
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das met3s estabelecidas e possuir no mínimo um ano de existência com cadastro 

ativo comprovados por meio de documentação. 

Há, ainda, de acordo com o previsto no art. 34 da mesma Lei, a 

exigência de apresentação: de certidões de regularidade fiscal, previdenciária, 

tributária, de contribuições e de dívida ativa, de acordo com a legislação aplicável de 

cada ente federado; certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro 

civil ou cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações ou, tratando-se de 

sociedEde cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial; cópia da ata 

de eleição do quadro dirigente atual; relação nominal atualizada dos dirigentes da 

entidade, com endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade e 

número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da Secretaria da Receita 

Federal do Brasil - RFB de cada um deles e, finalmente, comprovação de que a 

organi:ação da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado. 

Havia, a exigência expressa, no item 16 do edital, da apresentação da 

seguirte documentação: 

1) Cópia do Estatuto Social, devidamente registrado em cartório; 

2) Cópia da Ata com a última eleição da diretoria da Associação, devidamente 

registrada em cartório; 

3) A relação nominal dos dirigentes da OSC; 

4) A certidão de inscrição no Cadastro de Pessoa Jurídica; 

5) O comprovante de Domicílio Fiscal; 

6) A certidão de negativa de débitos da União; 

7) A certidão de negativa de débitos do Estado; 

8) A certidão de negativa de débitos Municipais; 

9) O certificado de regularidade de FGTS; 

10) A certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT); 

11) A licença ambiental local (IAP); 

12) A licença dos bombeiros; 

13)0 alvará de funcionamento da Prefeitura. 
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Conforme se verifica pela documentação acostada aos autos nas fls. 

135 a 159, a recorrente apresentou toda a documentação exigida, inclusive, 

exatamente na ordem em que consta nos itens 16.4, 16.5 e 16.6 e, portanto, cumpre 

com todas as exigências previstas em edital. 

Isso porque, ao contrário do que decidiu a Nobre comissão de licitação 

na fl. 161, a licença ambiental está regular. 

A uma, porque vigente até 2024. 

A duas, porque, de acordo com o que se verifica no item 16.6.1 do 

edital o presente chamamento público, a regularidade técnica é comprovada 

mediante apresentação da licença ambiental do local a ser utilizado. 

Conforme se verifica dos dados constantes da licença ambiental do 

IAP juntada na fl. 156 pela recorrente, a licença é referente, justamente, ao imóvel em 

que funciona a associação, qual seja, Sítio Linha Coronel Vivida sln°, o mesmo 

endereço constante no comprovante de domicílio juntado à fl. 150, bem como, 

endereço constante nas demais licenças exigidas juntadas pela recorrente, ou seja, 

licença dos bombeiros (fl. 158) e alvará de funcionamento (fl. 159), 

A licença ambiental emitida pelo IAP comprova a regularidade técnica 

da lici:ante, uma vez que observa as normas expedidas pelo respectivo órgão, ou seja, 

o imóvel possui todas as autorizações para o devido funcionamento da Associação e 

cumpre com o previsto em edital no que diz respeito à regularidade técnica ambiental. 

Note-se que não há no edital do procedimento licitatório qualquer 

menção no sentido de que a licença ambiental deveria estar em nome da 

associação,  ou do presidente da associação. 

O edital de licitação tem força de lei entre a administração pública e 

os participantes, e não é possível fazer novas exigências a não ser as previamente 

adm tidas. 
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A decisão da comissão de licitação (fl. 161), por evidente, viola os 

princípios norteadores da Administração Pública, notadamente, o Princípio da 

Vinculação ao Instrumento Convocatório. 

Isso porque, a Lei 13.019/2014, que regulamenta o Chamamento 

Público ao dispor sobre o conceito de chamamento público, prevê expressamente a 

obrigatoriedade de observância dos princípios- 

"Art. 2°. (..) 

XII - chamamento público: procedimento destinado a selecionar organização 

da sociedade civil para firmar parceria por meio de termo de colaboração ou 

de fomento, no qual se garanta a observância dos princípios da isonomia, 

da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, da vincula ção ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são corre/atos; (grifo 

nosso). 

Nas lições do Professor Ronny Charles Lopes de Torres sobre o 

Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório: "impõe-se o respeito às normas 

previa mente estabelecidas como regramento do certame. O desacato à regra 

editalíia pode tornar o procedimento inválido, pela presunção de prejuízo à 

com pttitividade e à isonomia. O edital é regra de competição que precisa, 

obrigatoriamente, adequar-se aos ditames legais e aos princípios administrativos." 

Na salvaguarda do procedimento do chamamento público, portanto, o 

Princípio da Vinculação  tem como escopo vedar à administração o descumprimento 

das normas contidas no edital. 

Sob essa ótica, o princípio da vinculação se traduz na regra de que o 

instrumento convocatório faz lei entre as partes, devendo ser observados os 

 do edital até o encerramento do certame. 

de N0,7  

o 

termos 
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Assim sendo, a decisão de fl. 161 ofende, ainda, o princípio da 

Legalidade, na medida em que, previsto no art. 50  da Constituição Federal, estabelece 

que "Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 

de lei". 

Por oportuno, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

sobre e tema: 

ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PRINCIPIO DA 

VINCULA ÇÃO AO EDITAL. ACÓRDÃO QUE AFIRMA O CUMPRIMENTO 

DA EXIGÊNCIA PELO CANDIDATO. REVISÃO. SÚMULA 7/ STJ. 1. O 

princípio da impessoalidade obsta que critérios subjetivos ou anti-

isonômicos influam na escolha dos candidatos exercentes da prestação de 

serviços públicos. 2. Na salvaguarda do procedimento licitatório, exsurge Q 

princípio da vincula ção, previsto no art. 41 da Lei 8.666/90, que tem como 

escopo vedar à administração o descumprimento das normas contidas no 

edital. Sob essa ótica, o princípio da vincula ção se traduz na reqra de que o 

instrumento convocatório faz lei entre as partes, devendo ser observados os 

termos do edital até o encerramento do certame. 3. Na hipótese, o Tribunal 

reconheceu que o edital não exigia a autenticação on tine dos documentos 

da empresa. Rever essa afirmação, seria necessário examinar as regras 

contidas no edital, o que não é possível no recurso especial, ante os óbices 

contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Recurso especial não conhecido. (STJ 

- Resp. 1384138 RJ 2013/0148317-3, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 1510812013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 26/08/20 13). - Grifo nosso. 

No mesmo sentido, os Tribunais de Justiça: 

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO 

LICITA TÓRIO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA 

CONTIDA NO EDITAL. INEXISTÊNCIA. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA. 

 A 

OÂB/PR 83.567 
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PRINCIPIO DA VINCULA ÇÃO AO EDITAL. 1) Nos termos do art. 41, da Lei 

8.666/93, "A Administração não pode descumprir as normas e condições do 

edital, ao qual se acha estritamente vinculada' 2) Trata-se do chamado 

princípio da vincula ção ao edital, o qual traz consigo um comando positivo e 

outro negativo, de sorte que assim como os licitantes devem cumprir todas 

as exiqências do edital, a Administração não pode lhes exiqir aquilo que o 

edital não prevê expressamente; 3) Inexistindo no edital exigência para que 

os licitantes comprovassem na fase de habilitação ter um Administrador em 

seus quadros, não se pode pretender a inabilitação com base na alegação 

de que não houve tal comprovação; 4) Segurança denegada. (TJ-AP - MS: 

00021142920158030000 AP, Relator: Desembargador RAIMUNDO VALES, 

Data de Julgamento: 03/08/2016, TRIBUNAL PLENO). - Grifo nosso. 

E ainda: 

"DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. 

EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM EDITAL. ILEGALIDADE. PRECEDENTE 

STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. - O edital é a lei 

do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os 

candidatos, de modo que não pode aquela impor restrições irrazoáveis e 

sem respaldo editalício ou leqal; - Apelação cível conhecida e desprovida. 

(TJ-AM - AC: 06026543220148040001 AM 0602654-32.2014.8.04.0001, 

Relator: Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 14/08/2020, 

Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/08/2020). - Grifo nosso. 

Como se pode ver, é inadmissível a desclassificação da 

Recorrente por exigência não constante em edital, dada a proibição legal  

prevista no Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório. 

LS.N 
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Demonstrada a insubsistência da desclassificação da recorrente, 

necessária se faz a reforma da decisão de fl. 161, com a consequente celebração da 

parceria e divulgação do termo de colaboração objetivo da parceria.

ÃLÂ~ 
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III - DOS PEDIDOS 

Posto todos os fundamentos acima, pleiteia-se, respeitosamente, a 

Vossa Senhoria, que seja, julgado procedente o presente este recurso, para fim de 

reforma integral da decisão de desclassificação da recorrente (fls. 161), para fim 

de declarar a regularidade da documentação apresentada às fls.135 a 160, para fim 

de celebrar a parceria da Recorrente com a Administração Pública, prosseguindo-se 

o certame, como medida da mais lídima justiça. 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

Honório Serpa-PR, 08 de setembro de 2021. 

•1 
LARIS 	ANZARINI DALCHIAVON 

OAB/PR 83.567
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AO ILUSTRÍSSIMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DO 

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2021 

ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE 

HONÓRIO SERPA,inscrita no CNPJ: 31.378.208/0001-72, neste ato 

representada pelo seu Presidente VALDEMAR CARDOSO,  portador do 

CPF sob n1508.460.279-68, podendo ser contatado através do telefone 

(46) 3245-1217, no mesmo endereço onde se encontra a empresa 

acima informada, qual cita-se, Avenida Xvi de Novembro n° 1370 - 

Centro - Honório Serpa/PR, cumprimentando-o, vem por meio do 

presente, promover Contrarrazões quanto ao recurso administrativo 

apresentado pela RECICLO - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES  

HONÓRIO SERPA,  Chamamento Público n101/2021 - Edital n103/2021 

Requer o protocolo da presente e sua devida análise. 

Atenciosamente, 

ASS DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE H SERPA 
VALDEMAR CARDOSO 
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CONTRARAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO CHAMAMENTO PUBLICO 

	

1. 	- Da Tempestividade 

O prazo para encerramento das contrarrazões encerra-se em '17 de 

setembro docorrente ano, portanto, tempestivo o presente. 

	

II. 	- Das Alegações Recursais 

Em síntese, colhemos que a RECICLO - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES 

HONÓRIO SERPA,  âmago do Recurso reserva aos seguintes argumentos: 

Tendo em vista que para participar do referido certame ou de qualquer certame a 

empresa deve apresentar no ato do certame os devidos documentos sempre em 

nome da empresa a qual credenciou para participar e também estar dentro do prazo 

de validade,desta forma a baixo segue analise da documentação da RECICLO - 

ASSOCIAÇÃO HONORIO SERPA DE RECICLADORES: 

Edital pagina 16, item 16.5 —REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA. 

. 	16.5.5 - Certidão Negativa de Débitos Municipal, documento na pagina 

153, valido até 23/08/2021. 

• 16.5.6 - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço - pagina 154, valido até 13/08/2021. 

Edital pagina Conforme pagina 184 o documento de protocolo foi 

emitido em 26 de Agosto de 2021, e na pagina 161, a ata de 

conferencia de documentos tem data de 01 de Setembro de 2021, 

sendo assim entende se que as certidões a cima citadas estão com a 

data de validade vencida 

Edital pagina17, item 16.6 - REGULARIDADE TÉCNICA 

• 16.6.1 - Licenciamento ambiental do local a ser utilizado, pagina 

156-157, não esta em nome da empresa credenciada e participante 



de ho, 
o 

FLS.P' 

do certame, e no item 2 da presente LAS (LICENÇA AMBIENT L 	14   
SIMPLIFICADA),concordando assim com a ata da comissão de 

seleção pagina 161. 

111 - DO REQUERIMENTO 

Tendo em vista o exposto, se faz necessária a análise de todos os item ora 

anteriormente fundamentos e a DESCLASSIFICAÇÃO  da empresa, sob pena de a 

administração pública acabar realizando ilegalidades passíveis de anulação e 

revogação, seja por atividades de interessados, seja pela atuação de órgãos de 

fiscalização como o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

Honório Serpa - PR, 16 de Setembro de 2021. 

ASS DE CATADORES DE MATERIAIS'RECICLAVEIS DE H SERPA 
VALDEMAR CARDOSO 



ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA 
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos 

Filtros aplicados ao relatorio  

Número do processo: 0000749/2021 

qina 1 	'. 
Qta: T6/09/2021 

O) 

FLS.N' 

Número do processo: 	0000749/2021 	 Número único: K44.1A3.8G7-34 

Solicitação: 	 11 - ADITIVO 	 Número do protocolo: 2551 

Número do documento: 

Requerente: 	 1916- VALDEMAR CARDOSO 	 CPF/CNPJ do requerente: 508.460.279-68 

Beneficiário: 	 3314- N4AYANE SANTA ROSA MELLO 	 CPF/CNPJ do beneficiário: 079.992.449-02 

Endereço: 

Complemento: 	 Bairro: 

Loteamento: 	 Condomínio: 	 Município: 

Telefone: 	 Celular: 	 Fax: 

E-mail: 	 Notificado por: E-mail 

Local da protocolização: 001.001.100- PROTOCOLO CENTRAL 

Localização atual: 	001.001.100- PROTOCOLO CENTRAL 

Org. de destino: 	001.001.008- ASSESSORIA JURIDICA 

rotocolado por: 	Édina regina policarpo 	 Atualmente com: Édina regina policarpo 

Situação: 	 Não analisado 	 Em trâmite: Sim 	Procedência: Interna 	 Prioridade: Normal 

Protocolado em: 	16/09/2021 14:40 	 Previsto para: 	 Concluído em: 

Súmula: 	 contrarrazões de recurso administrativo chamamento publico 

Observação: 

Édina regina policarpo 	 VALDEMAR CARDOSO 

(Protocolado por) 	 (Requerente) 

Hora: 14:40:45 

Sistema: Protocolo Fly 1 Usuário: policarpo123 1 Relatório de Comprovante de Abertura de Processos 



PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA-PR. 
RUA: Elpídio dos Santos, 541 - Telefax (46) 3245-1130 e 3245-1122 

CEP. 85.548-000 	- 	Honório Serpa 	- 	Paraná 
PROCURADORIA MUNICIPAL 

Parecer 229/2021 

Ao 

Presidente da Comissão de Escolha do Chamamento Público 

PROCESSO N° 001/2021 

1. RELATÓRIO 

Trata-se de procedimento de chamamento público destinado a 

escolha de associação que receberá equipamentos com vistas a implementação de 

coleta seletiva no Município. 

Após a desclassificação da primeira colocada, conforme 

estabelecido em edital, convocou-se a segunda colocada para apresentação da 

documentação. Apresentada esta, constatou-se pelo descumprimento do item 

16.6.1 (Licença ambiental do local a ser utilizado). 

Irresignada com o resultado, a Requerente - segunda colocada - 

interpôs o presente recurso alegando, em apertada síntese, que a licença é válida na 

medida que é do imóvel que será utilizado. 

Notificada a outra concorrente para apresentação de contrarrazões 



PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA-PR. 
RIJA: Elpídio dos Santos, 541 - Telefax (46) 3245-11.30 e 3245-1122 

CER 85.548-000 	- 	Honório Serpa 	- 	Paraná 
PROCURADORIA MUNICIPAL 

 

 

Superada tal fase veio para esta Procuradoria para parecer jurídico a 

respeito. 

É o que há de mais relevante para relatar. 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

A questão gravita acerca da aceitação ou não da da licença 

ambiental juntada aos autos, sendo que esta é de outra pessoa jurídica. Cito o 

ponto no edital: 

16.6 REGULARIDADE TÉCNICA 

16.6.1 Licença ambiental do local a ser utilizado; 

Em que pese as alegações lançadas, não vejo como prosperar. Isto 

porque o licenciamento ambiental deve ser em nome do proponente, não 

importando se o imóvel será ou não este. 

O documento em questão, assim como todos do certame, devem 

ser da participante, e não de pessoa jurídica diversa, e entender desse modo nem de 

longe é desobedecer regras editalícias como as citadas. 

É natural que os documentos do certame devem ser da participante, 

mormente o licenciamento ambiental. A impossibilidade no caso, além dos motivos 

já citados, ainda se concretiza pela diversidade da atividade constante na licença 

que instrui a documentação. Explico: a atividade exercida hoje e licenciada não é a 

mesma que será exercida pela vencedora, o que clarifica ainda mais a 

impassividade de aceitação, e, portanto, manutenção da decisão. 

2 



  

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA-PR. 
RIJA: Elpídio dos Santos, 541 - Telefax (46) 3245-1130 e 3245-1122 

CEP. 85.548-000 	- 	Honório Serpa 	- 	Paraná 
PROCURADORIA MUNICIPAL 

3. CONCLUSÃO 

Pelo exposto, opino, sem caráter vinculante, considerando que a 

decisão final é da comissão, pelo conhecimento do Recurso da Recorrente, e, no 

mérito, pela sua improcedência. 

Se acolhido este parecer, notifique-se as partes para conhecimento 

e eventual exercício de contraditório se possível. 

* 

Honório Serpa, 17 de setembro de 2021. 

ALEXSANDRO 	2021.09.17 

SANTIN MARTINS 10:20:46 -031 00' 

Alexsandro Santin Martins o 	 OAB/PR 62.806 
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erpa, 17 de setembro de 2021. 

emos 
D •- o .-12epa à mento, de Contabilidade 

Nayae Santa Rosa Mello 
Assessora Jurídica 

Lúi Adalbe  1 e  ilva 
i iar sministrativo 

11 

Edero 
Dire 

os Santos 
de RH 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA 
ESTADO DO PARANÁ 

RUA: Elpídio dos Santos, N° 541 - Telefax (46) 3245-1130 
CEP. 85.548-000 - Honório Serpa 	- Paraná 

ATA PARA CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS 

de 

p 

Aos dezessete dias do mês de setembro de 2021, a Comissão de Seleção designada pelo Decreto 

173/2021 Reuniu-se para a conferência do Recurso Apresentado pela Associação Honório Serpa 

de Recicladores RECICLO. 

Considerando o Parecer da Procuradoria Jurídica, aonde diz: 

"Em que pese as alegações lançadas, não vejo como prosperar. Isso porque o 

Licenciamento Ambiental deve ser em nome do Proponente, não importando se o 

Imóvel será ou não este 

Os documentos em questão, assim como todos do certame, devem ser da participante 

e não de Pessoa Jurídica Diversa, entender desse modo nem de longe é desobedecer 

regras editalícias como as citadas." 

De acordo com os fundamentos acima expostos, esta comissão acompanha o parecer emitido pela 

Procuradoria Jurídica. Decidimos pela desclassificação da segunda colocada. Assim não havendo 

mais associações credenciadas constata-se que o processo licitatório foi fracassado. 
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ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

ATA PARA CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS 

ATA PARA CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS 

Aos dezessete dias do mês de setembro de 2021, a Comissão de 
Seleção designada pelo Decreto 173/2021 Reuniu-se para a 
conferência do Recurso Apresentado pela Associação Honório 
Serpa de Recicladores RECICLO. 
Considerando o Parecer da Procuradoria Jurídica, aonde diz: 
"Em que pese as alegações lançadas, não vejo como 
prosperar Isso porque o Licenciamento Ambiental deve ser em 
nome do Proponente, não importando se o Imóvel será ou não 
este 
Os documentos em questão, assim como todos do certame, 
devem ser da participante e não de Pessoa Jurídica Diversa, 
entender desse modo nem de longe é desobedecer regras 
editalícias como as citadas." 

De acordo com os fundamentos acima expostos, esta comissão 
acompanha o parecer emitido pela Procuradoria Jurídica. 
Decidimos pela desclassificação da segunda colocada. Assim 
não havendo mais associações credenciadas constata-se que o 
processo licitatório foi fracassado. 

Honório Serpa, 17 de setembro de 2021. 

NAVANE SANTA ROSA MELLO 
Assessora Jurídica 

GABRIEL LEMOS 
Diretor do Departamento de Contabilidade 

EDERSON LUIS DOS SANTOS 
Diretor do Dep. de RH 

L UIZ A DALBER TO DA SILVA 
Auxiliar Administrativo 

Publicado por: 
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