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ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES 

EVENTO DATA

Publicação do Edital 17/11/2022

Período de solicitação de credenciamento 17/11/2022a 03/12/2022

Prazo para solicitação de impugnação ao Edital 5(cinco) dias úteis após publicação do

edital

Prazo para julgamento e divulgação dos resultados 3(três) dias úteis após período de

credenciamento

Prazo para Recurso após inabilitação ou descredenciamento 3(três) dias úteis após divulgação dos

resultados

Prazo para apresentação do Plano de trabalho 7(sete) dias corridos após comunicado o

vencedor

Prazo para adjudicação e homologação do credenciamento 3(três) dias úteis após aprovação do plano

de trabalho

Prazo p/ celebrar Termo de Credenciamento/Contratual. 5 (cinco) dias úteis após homologação

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA 
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

 
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE
COOPERATIVADE CATADORES DE MATERIAS
RECICLAVEIS E REUTILIZAVEIS NO MUNICIPIO DE
ARIQUEMES/RO
Nº 01/2022
 
Processo eletrônico nº 13405/2020
 
Objeto: seleção deCooperativas de catadores de materiais recicláveis
e reutilizáveis, para execução do processamento e comercialização de
resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis da coleta seletiva,
passíveis de retorno ao seu ciclo produtivo, coleta seletiva não
processada pelas Associações e/ou Cooperativas de catadores de
materiais recicláveis.
 
Prazo para conclusão da petição online e recebimento documentos
de habilitação e proposta de preços, através do portal de serviços:
Até o dia (a ser marcada em 15 dias)ás 24h00min (horário local),
SOB PENA DE NÃO ACEITAÇÃO, caso a petição online seja
concluída após o dia estipulado.
 
ATENÇÃO: Orientamos ler com atenção as condições dispostas neste
AVISO e seus anexos, antes de formular sua proposta.
 
Os documentos de habilitação e proposta de preços devem atender a
todas as exigências do Projeto Básico, Anexo integrante deste aviso,
quais sejam: item 6, bem como seus respectivos subitens.
 
O não envio dos documentos de habilitação, exigidos no termo
dereferência, ensejará o não credenciamento do proponente. As
diligências necessárias serão efetuadas em atendimento ao disposto no
art. 43 § 3º da Lei 8.666/93.
 
Os interessados em participar e enviar documentos de habilitação e
proposta devem atender a todas as exigências do Projeto Básico,
anexo integrante deste aviso.
 
As propostas recebidas e demais documentos serão juntados ao
processo eletrônico criado e encaminhados para exame de
conformidade, aceitação e homologação pela Comissão criada para
este fim, após a análise da idoneidade da cadastrante mediante análise
dos documentos de habilitação exigidos no Projeto Básico, nos termos
da Portaria 851/2022.
 
CRONOGRAMA
 
(DATAS A SEREM AJUSTADAS QUANDO DA PUBLICAÇÃO)
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O acesso ao edital completo com seus respectivos anexos poderão ser
acessados a qualquer tempo no portal da transparência da prefeitura
municipal de Ariquemes, pelo link .
 
Maiores informações e esclarecimentos sobre o referido Chamamento
Público de credenciamento serão prestados pela Comissão, a ser
adquiridas pelos telefones (0xx69) 3536- 1521 com a Srº. Glauco
Rodrigo Kozerski na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
situada na Avenida Vimberê, nº 2566, Setor 04, Ariquemes-RO, de
segunda à sexta-feira das 07h30min às 13h30min, ou pelo email
semaariquemes@gmail.com.
 
São partes integrantes deste aviso de chamamento público de
credenciamento de instituições financeiras:
 
- PROJETO BÁSICO
- ANEXO I FORMULÁRIO DE CADASTRAMENTO DA
ORGANIZAÇÃO DE CATADORES
- ANEXO II - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS
IMPEDITIVOS
- ANEXO III – DECLARAÇÃO DE NÃO DEPENDÊNCIA DAS
CARGAS EXCEDENTES PARA O PLENO FUNCIONAMENTO
DA EMPRESA
- ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE
TRABALHO INFANTIL
- MINUTA DE CONTRATO
 
Publique-se.
 
Ariquemes /RO, 16 de Novembrode 2022.
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