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Resultado da terceira etapa da habilitação das Cooperativas no Chamamento Público Edital 01/2019 

 

Razão Social 
Nome 

Fantasia 
Habilitação 

Pendências e Observações- 
Etapa 01 

 
Observações- Etapa 02: 

Recursos Apresentados 

 
Etapa 03: Contrarrazões                                                 

Cooperativa Central dos 
Catadores de Materiais 
Recicláveis Rede Recicla 

Verde LTDA 

Rede Recicla 
Verde 

Habilitada 

1 - Apresentar Estatuto ou 
Contrato Social; 2 - Apresentar 

cópia da identidade do 
representante; 3 - Apresentar 

declaração de que não trabalha 
com menor de 18 anos. 

Foram entregues os 
documentos dentro do prazo 

legal que comprovaram a 
habilitação. 

- 

Cooperativa de Trabalho 
Coopquitungo Cooperando e 

Reciclando o Rio LTDA 

Coop 
Quitungo 

Inabilitada 

1 - Apresentar cópia da Licença 
de Operação ou documento que 
comprove sua inexigibilidade; 2 
- Apresentar declaração de que 
não trabalha com menor de 18 

anos.  

Os documentos não foram 
entregues dentro do prazo 
legal o que impossibilita a 

participação da cooperativa 
nas próximas etapas do 

processo seletivo.  

Não apresentou os documentos 
dentro do prazo. 

Cooperativa de Trabalho dos 
Catadores de Material 
Reciclável da Baixada 

Fluminense LTDA 

Cooper 
Ecológica 

Habilitada - 

 
 
- 

 
 
-  

Cooperativa de Trabalho e 
Produção dos Catadores de 

Materiais Recicláveis Amigos 
do Meio Ambiente LTDA 

Amigos do 
Meio 

Ambiente 
Inabilitada 

1 - Apresentar Estatuto ou 
Contrato Social; 2 - Apresentar 

cópia da identidade do 
representante; 3 - Apresentar 
cópia da Licença de Operação 
ou documento que comprove 

sua inexigibilidade; 4 - 
Apresentar declaração de que 

Os documentos não foram 
entregues dentro do prazo 
legal o que impossibilita a 

participação da cooperativa 
nas próximas etapas do 

processo seletivo. 

Não apresentou os documentos 
dentro do prazo. 
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não trabalha com menor de 18 
anos. 

Cooperativa de Trabalho e 
Produção dos Catadores e 

Materiais Recicláveis da 
Pavuna 

Coopembaú  Habilitada 

1 - Apresentar cópia da 
identidade do representante; 3 

- Apresentar cópia da Licença de 
Operação ou documento que 
comprove sua inexigibilidade. 

A cópia de identidade 
foi entregue dentro do 

prazo legal. A cópia da Licença 
de Operação ou documento 

que comprove sua 
inexigibilidade poderá ser 

apresentada no ato do sorteio 
público. 

 

 

No dia 20 de fevereiro de 2020 será realizado o sorteio público. Neste momento serão verificados os documentos comprobatórios das cooperativas que ainda não 

comprovaram exigências definidas no Termo de Compromisso. 


