
RESULTADO DA ANÁLISE DOCUMENTAL E CHAMADA PÚBLICA DIA 
29/10/2012 

O Ministério de Minas e Energia - MME, por meio da sua Comissão para a 
Coleta Seletiva Solidária – CCSS, nomeada pela Portaria nº 632 de 
10/11/2011, publicada no Boletim de Pessoal/MME n.º....   , de 14/11/2011, de 
acordo com o Aviso de Convocação nº 01/2012 e Edital de Habilitação para 
Seleção de Associações e Cooperativas de Catadores de Materiais 
Recicláveis, COMUNICA, que: 
 
1- As seguintes cooperativas/associações apresentaram a documentação 
exigida e estão habilitadas plenamente: 
  
RENASCER – Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis 

CORTRAP – Cooperativa de Reciclagem, Trabalho e Produção 

CRV – Central de Reciclagem do Varjão 

ARCAN – Associação de Recicladores da Candangolândia 

RECICLE A VIDA – Associação Recicle a Vida 

CATAGUAR – Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Materiais 
Recicláveis do Guará/DF 

ACOPLANO – Associação dos Catadores de Papéis do Plano Piloto 

  
2-  As Cooperativas/Associações habilitadas deverão apresentar-se a 
Comissão para a Coleta Seletiva Solidária, dia 29/10/2012, às 14h, com 
tolerância máxima de 10 minutos, no Auditório do Térreo do Ministério de 
Minas e Energia, Esplanada dos ministérios, Bloco U, para realizar os 
procedimentos previstos no item 6.6 do Edital, referente a definição da partilha 
e/ou sorteio pela Comissão. 
  
3) As entidades que chegarem após o início das atividades serão 
desclassificadas do processo. 
  
  
A Comissão. 

   

MME divulga resultado parcial para habilitação das associações e/ou 
cooperativas de catadores de materiais recicláveis 
  
A Comissão para a Coleta Seletiva Solidária do Ministério de Minas e Energia 
(MME), divulga o resultado parcial do processo para habilitação das 
associações e/ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis, para 
efetuar coleta seletiva dos resíduos recicláveis descartados pelo Edifício do 
MME e MTur. 

http://www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/coleta/EditalHabilitacao100912
http://www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/coleta/EditalHabilitacao100912
http://www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/coleta/EditalHabilitacao100912


  
Das 10 entidades candidatas foram inicialmente habilitadas: Cooperativa de 
Catadores de Materiais Recicláveis – RENASCER; Cooperativa de 
Reciclagem, Trabalho e Produção – CORTRAP; Associação de Papel, Papelão 
e Materiais Recicláveis do Guará/ DF- CATAGUAR e Associação dos 
Catadores de Papéis do Plano Piloto – ACOPLANO. 
  

Caso alguma associação/cooperativa deseje interpor recurso contra o resultado 
do certame, deverá apresentá-lo formalmente no Protocolo Geral, Esplanada 
dos Ministérios, bloco U, Térreo, até às 12h, do dia 17 de outubro de 2012. 

 A Comissão para a Coleta Seletiva Solidária – MME julgará os eventuais 
recursos interpostos e disponibilizará o resultado dos mesmos, em quadro de 
avisos no edifício-sede do Ministério de Minas e Energia e no site 
www.mme.gov.br, no dia 22 de outubro. 

  

Assessoria de Comunicação Social 
Ministério de Minas e Energia 
(61) 2032-5620/5588 
ascom@mme.gov.br 
www.mme.gov.br 
www.twitter.com/Minas_Energia 
www.facebook.com/minminaseenergia 

  

 

mailto:ascom@mme.gov.br
http://www.mme.gov.br/
http://www.twitter.com/Minas_Energia
http://www.facebook.com/minminaseenergia

