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SEGUNDA ATA DA SESSÃO DE SORTEIO - RECICLAGEM 

 

 

Processo nº.: 0335/2021 

Edital nº.: 0007/2021     

 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de novembro de 2021, às 10h00min, na Sala 111 

do Edifício das Águas Fase I, na Fundação Parque Tecnológico Itaipu-Brasil, em sessão pública 

eletrônica, reuniram-se os membros do Comitê Permanente de Avaliação Competitiva, Srta. 

Ingrid Schwarz, designada pela RCD nº 126/2021 e representando o Grupo de Trabalho 

para atuação no chamamento público de doação de bens inservíveis,  Srta. Carla Michelle Byk 

e Srta. Cristiane Oliveira Lima, instituído pela RCD 034/2021 de 30 de março de 2021, para 

a realização de sorteio para desempate, previsto no Aviso de manifestação de Interesse, cujo 

objeto atualizado é a Manifestação de interesse em receber os lotes de bens móveis 

inservíveis para a Fundação PTI – BR classificados como ociosos, antieconômicos, obsoletos 

ou irrecuperáveis, para reciclagem. No total são 3 lotes, conforme segue: 

1º Lote: Lixo Eletrônico 

2º Lote: Cadeiras 

3º Lote: Sucata de Aço e Madeira 

 

A sessão foi conduzida pelos membros do Comitê e Grupo de Trabalho supracitados, e 

transmitida aos interessados por meio da plataforma de videoconferências Teams. 

 

Às 10h05 a Srta. Ingrid Schwarz deu início à sessão online informando aos presentes de que 

se trata de sorteio dos Lotes entre as entidades/empresas que manifestaram interesse e cujo 

ramo de atuação engloba serviços reciclagem. Participaram da reunião as empresas COAAFI 

– Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu, representada pela Sra. Renata 

Cabral e a empresa Tecno Recicla e projeto Lixotec, representada pelo Senhor Luis Claudio 

Pivato Gregorio. A empresa Recicladora Foz do Iguacu Eireli não se fez presente na sessão 

eletrônica. 
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Em complemento ao objeto da sessão, o Comitê de Avaliação Competitiva, juntamente com 

parte do Grupo de Trabalho, recordou aos interessados a respeito do prazo divulgado para o 

encerramento do período destinado às manifestações de interesse, bem como ao prazo 

destinado a validação dos interessados.  

Como resultado geral tivemos 03 (três) entidades/empresas da cidade de Foz do Iguaçu. 

Relação das entidades de Foz do Iguaçu/PR que manifestaram interesse: 

 

COAAFI – Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu 

Recicladora Foz do Iguacu Eireli 

Tecno Recicla e Projeto Lixotec 

 

No decorrer do processo de análise documental, constatou-se necessário abrir diligência para 

a empresa Recicladora Foz do Iguaçu Eireli, conforme o item 12 do edital, Processo 0335/2021 

e Edital 0007/2021, o qual prevê que em qualquer fase do processo de seleção de entidades, 

o Comitê permanente de Avaliação Competitiva poderá promover as diligências necessárias, 

adotando medidas de saneamento destinadas a esclarecer informações, corrigir 

impropriedades no formulário, na documentação de habilitação ou complementar à instrução 

do processo, conforme a NCCA.  

 

Decorrida a análise, certificou-se que as 3 (três) entidades/empresas atenderam o disposto 

no Aviso de Manifestação de Interesse. 

Segue a relação das entidades habilitadas, indicando os respectivos lotes manifestados por 

ofício: 

     

SEQ. EMPRESA / ENTIDADE LOTES DE 

INTERESSE 

1 COAAFI – Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu 1, 2 e 3 

2 Recicladora Foz do Iguaçu Eireli 1, 2 e 3 

3 Tecno Recicla e Projeto Lixotec 2 

                                                            

Após a habilitação, viu-se a necessidade da realização de sorteio dos lotes entre as 

entidades/empresas, considerando o empate no mesmo lote. 

 

Conforme o item 13 do edital, Processo 0335/2021 e Edital 0007/2021, a forma para a 

realização do sorteio, se dará a partir da colocação, em um único recipiente, de papéis 
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cortados em tamanho único, dobrados e previamente preenchidos com o nome das entidades 

habilitadas. 

 

Em cada retirada para a definição da sequência, deverá ser mostrado, e lido em voz alta, o 

nome da entidade sorteada, com posterior registro em ata pelo Comitê Permanente de 

Avaliação Competitiva. 

 

Em consequência do empate, ofertou-se os 3 lotes por meio de sorteio, visando a destinação 

de cada lote para cada entidade/empresa.  

 

Os lotes do sorteio foram os seguintes: 

 

 

Tendo como resultado do sorteio as seguintes classificações: 

1º Lote – Lixo Eletrônico  

Entidade/Empresa Sorteada: Tecno Recicla e Projeto Lixotec 

 

2º Lote - Cadeiras 

Entidade/Empresa Sorteada: COAAFI – Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do 

Iguaçu 

 

3º Lote - Sucata de Aço e Madeira  

Entidade/Empresa Sorteada: Recicladora Foz do Iguacu Eireli 

 

Diante da resultado do sorteio, informa-se que os contemplados da classificação acima, 

deverão fazer a retirada dos bens nas instalações do Parque Tecnológico Itaipu — Brasil, 

situado na Av. Tancredo Neves, número 6731, cidade de Foz do Iguaçu, estado do Paraná, no 

depósito localizado no Setor 1, Bloco E, acesso pela rotatória 4, em data e horário 

previamente agendados pelo Comitê Permanente de Avaliação Competitiva, dentro do prazo 

máximo estipulado no Cronograma de entrega, a ser publicado juntamente com a ata da 

sessão, no Portal da Fundação PTI – BR – www.pti.org.br. 

 

 

 

 

ORDEM CARACTERÍSTICA DO LOTE QUANTIDADE 

1º LOTE LIXO ELETRÔNICO 256 

2º LOTE CADEIRAS 871 

3º LOTE SUCATA DE AÇO E MADEIRA 157 
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Segue o mapa para identificação do local: 
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No ato de retirada dos bens o representante legal deverá assinar o TERMO DE DOAÇÃO DE 

BENS PATRIMONIAIS, na sua impossibilidade, deverá seguir o disposto do item 5.1, letra “c, 

conforme segue: 

“Ato de nomeação ou procuração da autoridade competente para 

representar e entidade interessada e habilitada a assinar o TERMO DE 

DOAÇÃO DE BENS (ANEXO V);” 

 

Ainda, conforme o item 9.5 do Termo de Referência, a Fundação PTI - BR poderá, a seu 

exclusivo critério, antecipar, prorrogar ou alterar datas e/ou horários de retirada dos bens, 

para atender as situações imprevistas, a qualquer tempo, por meio do Comitê Permanente de 

Avaliação Competitiva, mediante justificativa, sem que a DONATÁRIA tenha direito a qualquer 

tipo de compensação ou indenização, conforme a NCCA. A DONATÁRIA será comunicada com 

antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis. 

 

Para liberação de entrada e o transporte de retirada dos bens, a DONATÁRIA deverá enviar, 

no prazo a ser agendado pelo Comitê Permanente de Avaliação Competitiva, os documentos 

e informações relacionados abaixo, para o endereço eletrônico 

avaliacao.competitiva@pti.org.br: 

 

a) Solicitação de Autorização de Entrada, conforme anexo VI.  

b) No caso de retirada por terceiros, deverá ser encaminhada no prazo 

agendado pelo Comitê Permanente de Avaliação Competitiva a 

procuração de designação de um responsável. Ressaltando que, 

somente será realizada a entrega dos bens ao representante 

designado para tal. 

 

Por questões de segurança, deverá a entidade observar que, ao veículo designado para a 

logística de retirada de bens, é indispensável dispor compatibilidade com o volume, 

quantitativo, e peso. 

 A Srta. Ingrid Schwarz declarou encerrada a sessão às 10h20m, da qual foi lavrada a 

presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. 
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_____________________________  

Ingrid Schwarz  

 
Comitê Permanente de Aval iação Compet it iva 

Fundação PTI-BR  

 

 

 _____________________________  

Carla Michelle Byk  

 

 
   Grupo de Trabalho para atuação no 
chamamento públ ico de doação de bens 

inserv íveis da Fundação PTI -BR  

  

 

 

__________________________  

 

Cristiane Oliveira Lima  

 
Grupo de Trabalho para atuação no 

chamamento públ ico de doação de bens 
inserv íveis da Fundação PTI -BR  

 

 

_________________________  

 

Renata Cabral  

 
COAAFI – Cooperativa dos Agentes 

Ambienta is de Foz do Iguaçu  

 

 

 

__________________________  

 

Luis Claudio Pivato Gregorio  

 
   Tecno Recic la e Projeto Lixotec  
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Assinaturas (5)

Cristiane Oliveira de Lima (Participante)
Assinou em 23/11/2021 às 16:15:12 (GMT -3:00)

Carla Michelle Byk (Participante)
Assinou em 23/11/2021 às 11:22:38 (GMT -3:00)

Ingrid Schwarz (Participante)
Assinou em 23/11/2021 às 11:21:15 (GMT -3:00)

Renata Cabral (Participante)
Assinou em 23/11/2021 às 15:57:54 (GMT -3:00)

Luis Claudio Pivato Gregorio (Participante)
Assinou em 23/11/2021 às 11:38:40 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

23/11/2021 às 11:19:38 
(GMT -3:00)

Ingrid Schwarz solicitou as assinaturas.
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Comprovante de Assinatura Eletrônica

#3e957d3b-bc40-48f9-84db-3af31cfc764e
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

Data e hora Evento

23/11/2021 às 11:38:40 
(GMT -3:00)

Luis Claudio Pivato Gregorio (Autenticação: e-mail luisclaidon@gmail.com; 
IP: 168.181.49.94) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

23/11/2021 às 11:21:15 
(GMT -3:00)

Ingrid Schwarz (Autenticação: e-mail ingrid.schwarz@pti.org.br; IP: 
179.106.225.33) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

23/11/2021 às 11:22:38 
(GMT -3:00)

Carla Michelle Byk (Autenticação: e-mail carla.byk@pti.org.br; IP: 
179.106.225.115) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

23/11/2021 às 16:15:12 
(GMT -3:00)

Cristiane Oliveira de Lima (Autenticação: e-mail cristiane.lima@pti.org.br; 
IP: 179.106.225.210) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

23/11/2021 às 15:57:54 
(GMT -3:00)

Renata Cabral (Autenticação: e-mail coaafi.foz@hotmail.com; IP: 
177.73.99.234) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

23/11/2021 às 16:15:21 
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.
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