Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
Comissão de Licitação
ATA DA REUNIÃO DE ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DE
ASSOCIAÇÕES OU COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL Nº
01/2021 - TJPB
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 2021008280
Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, na sala da
Comissão Permanente de Licitação, instalada no segundo andar do Anexo Administrativo João XXIII,
situado na Rua Professora Batista Leite, nº 151- Bairro Róger– João Pessoa – PB reuniram-se os
membros da Comissão de Licitação, instituída pela Portaria 1452 /2020, de 29 de outubro de 2020
publicada no Diário da Justiça de 03 de novembro de 2020,, para proceder a análise da
documentação entregue referente ao Credenciamento nº 01/2021 citado, que tem como objeto o
Credenciamento de pessoas jurídicas (Associações ou Cooperativas de Catadores de material
reciclável) para realização de serviço de coleta e de destruição, por fragmentação mecânica, de
documentos pertencentes ao Tribunal de Justiça da Paraíba - TJPB . Aberta a sessão, foram
analisados todos os documentos pela Comissão que como resultado da análise verificou-se que as
instituições COTRAMARE – Cooperativa dos Trabalhadores de Material Reciclável Ltda e ASCARE
– JP – Associação dos Catadores de Recicláveis de João Pessoa. não apresentaram Regimento
ou Regulamento Interno desatendendo desta forma ao item 3.4.1, II do edital e que a instituição
ASCOMMA – Associação Comunitária de Moradores do Mutirão e adjacências , além da não
apresentação do Regimento ou Regulamento Interno ( item 3.4.1 , II) , também não atende ao item
3.1.1 do edital, ou seja, não esta formal e exclusivamente constituídas por catadores de materiais
recicláveis. Desta forma, esta Comissão decide pela HABILITAÇÃO da instituição COOREMM –
Cooperativa dos Catadores e Catadoras de Reciclagem de Marcos Moura – Santa Rita/PB e pela
INABILITAÇÃO das seguintes instituições : COTRAMARE – Cooperativa dos Trabalhadores de
Material Reciclável Ltda, ASCOMMA – Associação Comunitária de Moradores do Mutirão e
adjacências e ASCARE – JP – Associação dos Catadores de Recicláveis de João Pessoa. Nada
mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou a presente ata que, lida e
achada conforme, vai assinada pelos presentes.
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