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APRESENTAÇÃO 

 

O MUNICÍPIO DE ARIQUEMES, por meio da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente - SEMA, de acordo com as especificações e mediante 

condições contidas na Lei nº 5.764 de 16 de dezembro de 1971, Lei n°. 8.666, 

de 21 de junho de 1993, Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, Lei nº 12.690 

de 19 de julho de 2012, Lei nº. 13.019 de 31 de julho de 2014, Lei 14.026 de 15 

de julho de 2020, Lei Municipal 2.611/2021 e Lei n° 11.044 de 13 de abril de 

2022 estabelece o presente PROJETO BÁSICO visando credenciar 

cooperativa de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis para a 

operacionalização de ecopontos, a execução da coleta seletiva e o 

processamento (triagem) de resíduos sólidos urbanos da coleta seletiva. 

 

1. GLOSSÁRIO 

 

1.1 Para efeito deste documento entendem-se como: 

• Coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados 

conforme sua constituição ou composição; 

• Rejeito: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as 

possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos 

disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra 

possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada; 

• Resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado 

resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final 

se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos 

estados sólidos ou semissólidos, bem como gases contidos em 

recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam 

para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da 

melhor tecnologia disponível ( art. 3º, inc. da Lei nº 12.305/10); 

• RSR: Resíduos Sólidos Recicláveis; 

• RSU: Resíduos Sólidos Urbanos; 

• Processamento de resíduos: recepção, triagem, prensagem, 

enfardamento, estocagem; 

• UPL: Unidade de Processamento de Lixo; 

• Reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que 

envolvem a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou 

biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos, 

observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos 

competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS; 

• Reutilização: processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem 

sua transformação biológica, física ou físico-química, observadas as 



condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do 

Sisnama e, se couber, do SNVS; 

2. OBJETO: 

 

2.1 O presente projeto básico tem por objetivo a realização de chamamento 

público, tendo como objeto a seleção de Cooperativas de catadores de 

materiais recicláveis e reutilizáveis, para operacionalização de ecopontos, a 

execução da coleta seletiva e o processamento (triagem) e comercialização de 

resíduos sólidos urbanos da coleta seletiva. 

 

3. JUSTIFICATIVA - FINALIDADE  

 

3.1 A Secretaria Municipal de Meio Ambiente é a responsável pela gestão dos 

resíduos sólidos urbanos e desenvolve suas atividades em conformidade com 

a legislação. Nesse sentido, estão compreendidos, dentro das suas atribuições, 

os serviços relacionados no inciso I, II, art. 7º da Lei 14.026/2020:  

“I - de coleta, de transbordo e de transporte dos resíduos 

relacionados na alínea “c” do inciso I do caput do art. 3º 

desta Lei;”. 

“II - de triagem, para fins de reutilização ou reciclagem, de 

tratamento, inclusive por compostagem, e de destinação 

final dos resíduos”. 

 

3.2 No âmbito da política municipal de meio ambiente, destaca-se para este 

processo, os artigos 158, 159 e 165 da lei municipal nº 1.495/2009 alterada 

pela Lei 2.594/2021: 

 

Art. 158. O Executivo Municipal implantará o sistema de 

coleta seletiva para o lixo produzido nos domicílios 

residenciais e comerciais. Com objetivo de reutilização ou 

reciclagem do mesmo, atendendo as normas 

estabelecidas pelo COMSAB e COMMA. 

§ 1º – Para efeitos desta Lei entende-se por coleta 

seletiva a sistemática de separar os resíduos na sua 

origem, em duas classes distintas: resíduos secos e 

molhados; 

§ 2º – Os resíduos secos serão coletados e transportados 

independentemente para fins de reuso ou reciclagem;  

... 

Art. 159. É obrigatória a adesão a campanha municipal de 

coleta seletiva, em todas as instituições de ensino 

(creches, ensino infantil, básico, médio e superior nas 

esferas municipal, estadual e federal, públicas e 



privadas), visando a ampliação e consolidação da coleta 

seletiva. 

 

Art. 165. No manejo de resíduos sólidos serão utilizados 

de acordo com os avanços da ciência e da tecnologia 

métodos adequados para a coleta, tratamento, 

processamento ou disposição final desses resíduos. 

3.3 Os resíduos potencialmente recicláveis, gerados no Município de 

Ariquemes/RO, correspondem a aproximadamente a 30% do total do lixo 

coletado, e conforme dados de pesagem deste ano (abril a junho/2022), no 

aterro sanitário, a média mensal corresponde a 1526,56 ton/mês, sendo desta 

forma, os resíduos potencialmente recicláveis a quantidade de 457 ton/mês. 

Grande parte desses resíduos podem ser reutilizados ou reciclados, retornando 

ao ciclo produtivo, gerando emprego e renda. Para que isto seja possível é 

necessário a separação dos resíduos, desde a origem, conforme já previsto na 

legislação em vigor, pelos geradores e a implantação de uma coleta seletiva 

específica para destinação às organizações de catadores. Desta forma a coleta 

de resíduos possibilitará a valorização destes resíduos com a diminuição do 

aterramento e o consequente aumento da vida útil dos aterros sanitários, 

reduzindo danos ambientais, proporcionando ganhos econômicos e sociais; 

3.4 Um dos principais desafios da gestão dos resíduos sólidos é a redução dos 

níveis atuais de desperdício de materiais recicláveis ou reaproveitáveis e de 

aterramento de resíduos recicláveis. Consequentemente, o aumento do 

percentual de retorno ao ciclo produtivo dos materiais recicláveis leva ao 

aumento da vida útil do Aterro Sanitário de Ariquemes;  

3.5 Diante da realidade faz-se necessária a busca de novos conceitos e 

soluções dentro do sistema de coleta seletiva. Uma visão de sustentabilidade 

abrangente e comprometida com a proteção ambiental.  

3.6 Com a coleta seletiva já em execução, contemplando os setores 01 a 07, 

condomínios, centro comercial, principais avenidas e escolas urbanas / rurais e 

ampliação gradual deste processo, se faz necessário locais para recepção, 

triagem e comercialização deste material, visando fechar o ciclo do processo 

evitando-se que o material seletivo seja destinado para o aterro sanitário.  

3.7 Da mesma forma se faz necessária ampliação da coleta seletiva para o 

restante dos bairros não contemplados na coleta seletiva terceirizada com 

contrato vigente. 

3.8 Também faz parte da infraestrutura de manejo de resíduos sólidos, 01 

ecoponto de pneus e resíduos da logística reversa, bem como 02 ecopontos 

(em construção) de resíduos volumosos / resíduos de construção / resíduos 

verdes / resíduos da logística reversa / recicláveis que serão disponibilizados 

para serem administrados pela cooperativa selecionada. 

3.9 Desta forma, o credenciamento de cooperativas visa complementar o ciclo 

deste processo, que se inicia na casa de cada cidadão com a separação do 



material, na sequência com a coleta diferenciada e por fim o processamento 

deste material, com a triagem e comercialização. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES 

 

4.1 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO E LOCAL DE EXECUÇÃO 

4.1.1 Serviços de coleta seletiva 

Serão executados serviços de coleta seletiva porta a porta, através de 

caminhão equipado e identificado para coleta dos materiais recicláveis em 

áreas definidas pela municipalidade, conforme cronograma em anexo. 

As áreas abrangidas pela coleta seletiva com os catadores não contemplam as 

áreas atuais constantes no contrato da empresa terceirizada (setor 01 a 07, 

condomínios, Distrito de Bom Futuro e Escolas Pólos). 

Deverão ser disponibilizados para este serviço um caminhão (tipo baú, gaiola 

ou compactador) a critério da cooperativa, identificado (conteúdo definido pelo 

município) e com equipamento de som. 

A mão de obra deverá contemplar um motorista para o caminhão, devidamente 

habilitado + 02 (coletores) por turno de serviço. 

Deverão ser disponibilizados sacolões na cor verde para ser distribuídos aos 

moradores para coleta diferenciada. 

Os coletores e motoristas cooperados deverão executar os serviços com seus 

respectivos EPI`s. 

A coleta deverá ser executada conforme política municipal de coleta seletiva e 

metodologia de serviços descrita no tópico 5. 

 

4.1.2 Operacionalização dos Ecopontos 

Serão 03 estruturas disponibilizadas para administração e operacionalização, 

sendo: 

• - 01 Ecoponto de resíduos volumosos / resíduos de construção / 

resíduos verdes / resíduos da logística reversa / recicláveis (em área a 

ser definida); 

• - 01 Ecoponto de resíduos volumosos / resíduos de construção / 

resíduos verdes / resíduos da logística reversa / recicláveis na Av. 

Capitão Silvio, Setor de Grandes Áreas, quadra 04, lote 03/C; 

• - 01 Ecoponto de pneus / resíduos da logística reversa no mesmo 

endereço da Av. Capitão Silvio. 

Para os dois itens a) e b) serão necessários no mínimo 02 cooperados por 

ecoponto, revezando-se em turnos de 12 hs/dia, com funcionamento diário 

inicialmente previsto das 6:30 hs as 18:30 hs. 

Para o item c) ecopontos de pneus, está previsto 02 cooperados, com 

funcionamento em horário comercial de segunda a sexta feira das 08h00min e 

18h00min, com duas horas de intervalo, e no sábado das 08h00min às 

12h00min. 

 



4.1.3 Processamento (triagem) e comercialização de reciclagem 

 

Processamento dos resíduos provenientes da Coleta Seletiva, com recepção, 

triagem, prensagem, enfardamento, armazenamento e comercialização dos 

materiais recicláveis passíveis de recuperação, bem como a destinação 

ambientalmente adequada dos rejeitos. 

Será cedido em comodato pelo município à cooperativa, um espaço localizado 

no Pólo Moveleiro (show room), com barracão de aproximadamente 800 m² em 

um terreno de 7.000 m². 

O local poderá (com projeto consentido pelo município) ser adaptado pela 

cooperativa para esta atividade, devendo implementar todos os dispositivos de 

segurança. 

Deverão processar o material proveniente da coleta seletiva executada tanto 

pela cooperativa, quanto pela empresa terceirizada que passará a descarregar 

o material nesta unidade de processamento. 

 

4.1.4 A Secretaria Municipal de Meio Ambiente SEMA colocará em pratica 

campanhas de educação ambiental junto com a cooperativa para construção 

de valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para coleta seletiva sendo de conservação do meio ambiente, 

essencial à sadia qualidade de vida e sustentabilidade do município.  

A Secretaria, tem a missão de atuar na prevenção e preservação ambiental, 

buscando assegurar a sadia e qualidade do meio ambiente. As atividades 

serão desenvolvidas pela cooperativa por meio de campanhas de 

consciencialização ambiental, entrega de panfletos porta a porta, palestras nas 

escolas.  

 

4.2 DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA 

4.2.1 - Metodologia Serviços de Coleta Seletiva 

 

4.2.1.1 - Os serviços de coleta seletiva e transporte de resíduos consistem no 

recolhimento, de forma manual, dos resíduos sólidos inorgânicos ou “secos” 

gerados nos domicílios, estabelecimentos comerciais e indústrias, devidamente 

acondicionados em sacos plásticos ou em recipientes aprovado pela 

municipalidade. 

4.2.1.2 - O transporte será executado pelo caminhão baú, gaiola ou 

compactador, a critério da cooperativa, com destinação para unidade de 

processamento da cooperativa de catadores. 

4.2.1.3 - A coleta seletiva deverá atender: 

• Coleta e transporte dos materiais recicláveis no perímetro urbano de 

Ariquemes, nas áreas não atendidas pela empresa terceirizada com 

contrato vigente, conforme cronograma em anexo. 



4.2.1.4 - É atribuição da CONTRATADA executar o plano de trabalho, em caso 

de alteração deverá dar ciência prévia dos locais, dias e horários em que os 

serviços executados foram alterados. 

4.2.1.5 - Os coletores deverão apanhar e transportar os recipientes com o 

cuidado de esvaziá-los completamente, não os danificar e evitar a queda do 

resíduo nas vias públicas. Caso ocorra a queda de resíduo (lixo) no chão em 

área pública, o mesmo deverá ser coletado imediatamente pelos coletores. 

4.2.1.6 - A contratada deverá executar a manutenção preventiva e corretiva de 

todos equipamentos em operação, inclusive com substituição de peças, de 

forma a mantê-los em perfeitas condições de apresentação e uso. 

4.2.1.7 - A CONTRATADA deverá efetuar mensalmente a lavagem/ 

higienização do veículo. 

4.2.1.8 - Estabeleceu-se como metodologia preferencial de execução para a 

coleta seletiva a distribuição de sacolão de plástico reciclável de cor verde em 

cada residência para coleta dos resíduos recicláveis, no qual a cooperativa 

recolhera o saco cheio e deixará um vazio. Também o veículo coletor deverá 

ser acompanhado de sistema de som para alertar sua passagem pelo local. 

 

4.2.2 - Metodologia Serviços de Operacionalização dos Ecopontos 

 

4.2.2.1 – Para o ecoponto de pneus, os cooperados deverão receber o material 

inservível, emitir comprovante de entrega ao cidadão/destinador do resíduo, 

organizá-los de forma a não pegar chuva ou ser criadouro de vetores urbanos. 

4.2.2.2 – Os pneus deverão ser organizados por tipo (bicicleta, moto, carro, 

caminhão e trator). 

4.2.2.2 – Quando do transporte pela ANIP – Associação Nacional de Indústria 

Pneumática deverão carregar os pneus no caminhão transportador. 

4.2.2.3 – Deverá ser prestado conta, com relatório mensal da quantidade de 

pneus inservíveis recebidos e destinados. 

4.2.2.4 – Para os ecopontos de resíduos volumosos/resíduos verdes/resíduos 

da logística reversa/óleo de fritura recepcionarão o cidadão que for levar o 

material, direcionando, orientando e fiscalizando que o mesmo descarregue os 

materiais inservíveis nas baias/contêineres corretos. 

4.2.2.5 – Deverá ser comunicado o município da necessidade de retirada do 

material, sempre que os contêineres tiverem cheios ou quase cheios. 

4.2.5 Manter os equipamentos e as dependências do local de separação 

sempre limpos e organizados, respeitando as normas relativas à segurança no 

trabalho e saúde ocupacional, assim como as estabelecidas pela Vigilância 

Sanitária e pelas legislações ambientais vigentes e as determinações do 

MUNICÍPIO. 

4.2.6 A COOPERATIVA deverá realizar a conservação do local, mantendo a 

ordem e as condições ocupacionais e sanitárias para o desenvolvimento do 

trabalho; 



4.2.3 - Metodologia Serviços de Processamento de Resíduos 

4.2.3.1 Os serviços necessários ao atendimento do objeto deste Projeto Básico 

serão executados, em conformidade com as especificações nele constantes, 

devendo obedecer às leis de regência e normas de segurança, ambientais, 

princípios e procedimentos operacionais estabelecidos pelo poder executivo 

municipal.  

4.2.3.2 Recepcionar os resíduos provenientes da coleta seletiva, realizando a 

triagem, prensagem, acondicionamento dos resíduos recicláveis a serem 

comercializados, de forma a destinar ao seu melhor fim, evitando riscos à 

saúde pública e ao meio ambiente, eliminando material reciclável misturado ao 

rejeito;  

4.2.3.3 Não acumular materiais, evitando assim prejudicar a operacionalidade 

do local. 

4.2.3.4 Encaminhar para o aterro sanitário, exclusivamente, os resíduos 

orgânicos ou rejeitos que possam estar misturados junto aos resíduos 

recicláveis, para que tenham destinação ambientalmente adequada, sendo 

vedado o encaminhamento de qualquer tipo de material reciclável aproveitável; 

4.2.3.5 Manter os equipamentos e as dependências do local de separação 

sempre limpos e organizados, respeitando as normas relativas à segurança no 

trabalho e saúde ocupacional, assim como as estabelecidas pela Vigilância 

Sanitária e pelas legislações ambientais vigentes e as determinações do 

MUNICÍPIO. 

4.2.3.6 A COOPERATIVA deverá realizar a conservação do local, mantendo a 

ordem e as condições ocupacionais e sanitárias para o desenvolvimento do 

trabalho;  

4.2.3.7 Separar os materiais recicláveis segundo características de sua 

composição (matéria-prima) e outras, de modo a atender às condições do 

mercado comprador;  

4.2.3.8 Preparar o material já selecionado, através de prensagem, 

enfardamento e outros processos que se façam necessários ao 

enquadramento nas exigências do mercado e melhores condições de venda;  

4.2.3.9 Zelar pela conservação e perfeito funcionamento das máquinas, 

equipamentos e demais instalações que sejam para o uso na realização das 

atividades de triagem, prensagem, recuperação, beneficiamento e 

comercialização de materiais recicláveis coletados.  

4.2.3.10 Impedir que no local sejam lançados resíduos em desconformidade 

com a orientação dada pela Prefeitura do Município de Ariquemes.  

4.2.3.11 Garantir aos cooperados, associados ou funcionários o fornecimento 

de equipamento de proteção individual – EPI, assim como outros equipamentos 

obrigatórios e necessários, atendendo as necessidades de segurança 

individual e proteção à saúde, inerentes à execução do objeto. 

 



5. DO APOIO DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

5.1 DO APOIO AS COOPERATIVAS DE CATADORES 

5.1.1 Será disponibilizada na forma de comodato, se houver interesse da 

cooperativa, um conjunto de esteiras de materiais recicláveis ano 2012 (esteira 

com 20 m de comprimento x 1,10 m de largura x 1,0 m de altura + 01 esteira 

inclinada de 6 metros) e uma prensa usada para fardos de alumínio. 

5.1.2 Será estabelecido um incentivo por verba de produtividade, pagando por 

tonelada de resíduos triado e comercializado (com comprovação de nota de 

venda), 50% (1º ao 6º mês) e 25% (7º ao 12º mês), do valor do custo médio de 

aterramento por tonelada que o município paga ao Consórcio Cisan Central RO 

para operacionalização do aterro sanitário, sendo no ano de 2022, o valor de 

R$ 90,21. 

5.1.3 No caso de inexistência de um caminhão para os serviços de apoio a 

operação ou, quando o teor de rejeitos ultrapassar 50% do material coletado, 

ou mesmo em caso de emergência, o poder público poderá auxiliar na remoção 

do rejeito triado, designando um caminhão da coleta convencional para coleta e 

transporte ao aterro sanitário. 

5.1.4 Poderá durante a prestação dos serviços serem disponibilizado na forma 

de comodato outros equipamentos ou infraestruturas que o município vier 

adquirir. 

5.1.5 O município poderá auxiliar se necessário na adequação do barracão, 

com doação de madeiras e apoio nos serviços necessários. 

 

6. DAS CONDIÇÕES PARA O CADASTRAMENTO 

6.1 DO CADASTRAMENTO E SELEÇÃO DE COOPERATIVAS DE 

CATADORES 

6.1.1 Poderão participar do CHAMAMENTO PÚBLICO cooperativas de 

catadores de matérias recicláveis, legalmente constituídas, e que estejam 

cadastradas no Município de Ariquemes, na Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente ou Desenvolvimento Social, desde que:  

6.1.1.1 Estejam formal e exclusivamente constituídas por catadores de 

materiais recicláveis;  

6.1.1.2 A comprovação do item 6.1.1.1 será feita mediante a apresentação do 

Estatuto Social.  

6.1.2. As cooperativas interessadas em participar deverão apresentar a 

seguinte documentação:  

6.1.2.1 Formulário de Cadastramento de Organização de catadores (Anexo I); 

6.1.2.2 Declaração de inexistência de fatos impeditivos (Anexo III); 

6.1.2.3 Declaração de não utilização de Trabalho Infantil (Anexo IV); 

6.1.2.4 Estatuto Social da Cooperativa, devidamente atualizado e Registrado 

em Cartório Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou na Junta Comercial do 

Estado de Rondônia. 



6.1.2.5 Ata atualizada da última eleição de diretoria e registrada em Cartório 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou na Junta Comercial do Estado de 

Rondônia. 

6.1.2.6 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;  

6.1.2.7 Certidões negativas na receita municipal, estadual e federal. 

6.1.2.8 Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original ou 

por qualquer processo de cópia reprográfica autenticada. 

6.1.2.9 A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará na 

inabilitação da proponente, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão 

de prazo para complementação da documentação exigida para habilitação.  

6.1.2.10 Não serão aceitos protocolo de entrega ou solicitação de documento 

em substituição aos documentos requeridos no Edital e seus Anexos. 

6.1.2.11 Será nomeado uma comissão avaliadora com no mínimo 3 servidores 

do município para recepção das propostas, julgamento do processo de seleção 

e adjudicação do mesmo. 

 

7. DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS 

PROPOSTAS 

7.1 DA SELEÇÃO DE COOPERATIVA DE CATADORES 

 

7.1.1 A seleção, julgamento e classificação das propostas, convergentes ao 

objeto deste Projeto Básico será efetuada com base nos requisitos e formas 

das comprovações exigidas no quadro a seguir: 

ITEM REQUISITOS CRITÉRIOS PONTOS TOTAL 
DE 

PONTOS 

1 Atuação no ramo 
de atividade objeto 
deste edital 

Número de anos 
atuando com resíduos 
recicláveis (limitado a 
até 8 anos antes) 

0,5 ponto 
por ano 

 

2 Número de 
cooperados 
regulares, 
beneficiados 
atuando 
diretamente no 
objeto do Termo de 
Colaboração. 

Até 10 colaboradores 1  

Entre 11 e 15 
colaboradores 

2  

Entre 16 e 20 
colaboradores 

3  

Mais de 20 
colaboradores 

4  

3 Quantidade de 
material 
processado 

Até 2 ton/dia 1  

2,01 a 4 ton/dia 2  

4,01 a 6 ton/dia 3  

Acima de 6,01 ton dia 4  

4 Quantidade de 
municípios 
atendidos pela 
cooperativa   

1 município  1  

2 à 3 municípios 3  

Acima 3 municípios  5  

   



7.1.2. Será classificada a cooperativa que, observados os critérios, obtiver a 

maior pontuação final; 

7.1.3 Em caso de empate, os critérios de desempate serão: maior pontuação 

dos itens 2, 3 e 1 respectivamente do quadro no tópico 7.1.1. 

7.1.4. Persistindo o empate será efetuado sorteio entre as classificadas. 

 

8. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

8.1.1 A comissão avaliadora fará o julgamento conforme itens 6 e 7 deste 

edital, publicará as cooperativas habilitadas e a respectiva vencedora, 

formalizando assim o ato de adjudicação. 

8.1.2 A cooperativa será comunicada do processo e será solicitado o plano de 

trabalho para homologação do processo e assinatura do contrato. 

8.1.3 O plano de trabalho deverá conter toda a infraestrutura disponibilizada 

pela cooperativa, a descrição dos serviços, da metodologia (que deverá estar 

compatível com este edital), do cronograma de execução, rotas e demais itens 

necessário. 

8.1.4 A cooperativa deverá apresentar o plano de trabalho em 7 dias após 

comunicado da comissão avaliadora.  

8.1.5 O plano de trabalho aprovado pela comissão avaliadora, será 

encaminhado para homologação do secretário, assinatura do contrato e 

posterior emissão da ordem de serviço. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES EXECUTIVO MUNICIPAL / COOPERATIVA  

9.1 CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1.1 Executar as atividades previstas neste projeto básico com rigorosa 

observância ao objetivo pactuado, visando à promoção social dos catadores de 

materiais recicláveis;  

9.1.2 Executar os serviços, coleta seletiva, operacionalização de ecopontos, 

serviços de triagem e comercialização em conformidade com as especificações 

técnicas estabelecidas pelo MUNICÍPIO, atendendo os quesitos de qualidade e 

normas de segurança ambiental, mesmo sendo COOPERATIVA, bem como 

normas de segurança e saúde do trabalho quanto as atividades promovidas por 

cooperados;  

9.1.3 Executar o serviço de triagem e processamento e comercialização da 

fração seca dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais e dos órgãos e 

entidades da administração pública direta e indireta, recicláveis ou reutilizáveis;  

9.1.4 Operar com organização completa, independente e sem vínculo com o 

MUNICÍPIO, executando o serviço com pessoal próprio (cooperado, associado 

ou contratado, no caso de prestação de serviço administrativo), em número 

suficiente, devidamente habilitado para execução de suas tarefas.  

9.1.5 Fornecer relação dos associados e cooperados, com os nomes 

completos e números de documento oficial, que assumirão a responsabilidade 

pela execução dos serviços constantes no objeto deste projeto básico;  



9.1.6 Atender a legislação ambiental incidente nas atividades de triagem, 

armazenamento interno e destinação final, principalmente quanto às diferentes 

classes dos materiais;  

9.1.7 Obedecer à legislação civil, trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial 

com as devidas anotações e recolhimentos, portando e apresentando 

documentos comprobatórios;  

9.1.8 A COOPERATIVA deverá operar com quantidade de cooperados 

suficiente para execução do objeto;  

9.1.9 Realizar a triagem, prensagem, acondicionamento dos resíduos 

recicláveis e coleta a serem comercializados, de forma a destinar ao seu 

melhor fim, evitando riscos à saúde pública e ao meio ambiente, eliminando 

material reciclável misturado ao rejeito;  

9.1.9 Não acumular materiais, evitando assim prejudicar a operacionalidade do 

local.  

9.1.10 Encaminhar para o aterro sanitário, exclusivamente, os resíduos 

orgânicos ou rejeitos que possam estar misturados junto aos resíduos 

recicláveis, para que tenham destinação ambientalmente adequada, sendo 

vedado o encaminhamento de qualquer tipo de material reciclável 

comercializável;  

9.1.11 Manter os equipamentos e as dependências do local de separação 

sempre limpos e organizados, respeitando as normas relativas à segurança no 

trabalho e saúde ocupacional, assim como as estabelecidas pela Vigilância 

Sanitária e pelas legislações ambientais vigentes e as determinações do 

MUNICÍPIO.  

9.1.12 A COOPERATIVA deverá realizar a conservação do local, mantendo a 

ordem e as condições ocupacionais e sanitárias para o desenvolvimento do 

trabalho; 

9.1.13 Separar os materiais recicláveis segundo características de sua 

composição (matéria-prima) e outras, de modo a atender às condições do 

mercado comprador;  

9.1.14 Preparar o material já selecionado, através de prensagem, 

enfardamento e outros processos que se façam necessários ao 

enquadramento nas exigências do mercado e melhores condições de venda;  

9.1.15 Zelar pela conservação e perfeito funcionamento das máquinas, 

equipamentos e demais instalações que sejam para o uso na realização das 

atividades de triagem, prensagem, recuperação, beneficiamento e 

comercialização de materiais recicláveis coletados.  

9.1.16 Impedir que no local sejam lançados resíduos em desconformidade com 

a orientação dada pela Prefeitura do Município de Ariquemes.  

9.1.17 Garantir aos cooperados ou associados o fornecimento de equipamento 

de proteção individual – EPI, assim como outros equipamentos obrigatórios e 

necessários, atendendo as necessidades de segurança individual e proteção à 

saúde, inerentes à execução do objeto.  



9.1.18 Manter, às suas expensas, estrutura administrativa, jurídica e contábil 

que viabilize seu funcionamento, assim como atender a legislação pertinente a 

sua organização, especialmente quanto à documentação contábil e fiscal. O 

não cumprimento acarretará em punições administrativas, podendo o contrato 

ser rescindido.  

9.1.19 Permitir a fiscalização e livre acesso dos representantes desta 

Municipalidade aos locais de trabalho, aos setores, ao veículo, bem como a 

todos os documentos pertinentes à execução de contrato e de seus 

integrantes.  

9.1.20 Não permitir que o cooperado ou associados trabalhe sob efeito de 

entorpecentes ou bebidas alcoólicas.  

9.1.21 Comunicar à COMISSÃO quando houverem resíduos perigosos ou 

contaminados juntos aos materiais recicláveis coletados, para providências 

cabíveis junto ao gerador e órgão competentes.  

9.1.22 Solicitar a presença ou comunicar imediatamente à COMISSÃO, nos 

casos de acidentes de trabalho.  

9.1.23 Arcar e responsabilizar-se com as despesas incorridas na contratação 

de pessoal, encargos sociais, e obrigações trabalhistas, securitários e 

quaisquer tributos incidentes direta ou indiretamente, sobre ou decorrentes do 

cumprimento do objeto deste ajuste, sem direito de pleitear reembolso ou 

transferir a responsabilidade para a Prefeitura do Município de Ariquemes.  

9.1.24 Apresentar toda a documentação relativa à legislação trabalhista no que 

se refere ao envolvidos na prestação dos serviços deste Projeto Básico.  

9.1.25 Garantir que o sigilo das informações contidas nos papéis e/ou outros 

resíduos coletados não seja violado;  

9.1.26 Abster-se de utilizar os resíduos coletados para finalidade contrária ao 

estabelecido neste Projeto Básico;  

9.1.27 Não permitir o trabalho ou permanência de menores de idade no interior 

e entorno dos galpões de triagem, atendendo a Lei n° 8069/1990;  

9.1.28 Responder por qualquer dano, ainda que involuntário, que a 

COOPERATIVA venha a causar ao MUNICÍPIO ou a terceiros, conforme a Lei 

8666/1993;  

9.1.29 Não transferir a terceiros as obrigações e responsabilidades decorrentes 

do contrato.  

9.1.30 Providenciar todas as licenças necessárias para a realização das 

atividades de reciclagem e coleta seletiva de lixo;  

9.1.31 O contratado é responsável pelo uso e conservação dos equipamentos 

ou infraestruturas que vier a ser cedidas, sendo de sua responsabilidade 

qualquer dano devendo o mesmo providenciar sua troca ou conserto e a 

devolução ao final do período do contrato.  

9.1.32 A cooperativa, em no máximo 6 meses, deverá buscar receita acessória 

através do Recicla +, se adequando aos dispositivos do Decreto Federal 

11.044/2022 e buscando parcerias com entidades gestoras que emitam 

certificado de crédito de reciclagem Recicla+. 



 

9.2 CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

9.2.1 Entregar os resíduos da coleta seletiva a Cooperativa, proporcional à 

demanda destas, considerando a capacidade de processamento e localização;  

9.2.2 Auxiliar na remoção do rejeito triado sempre que o teor de rejeitos 

ultrapassar 50% do material coletado, designando um caminhão da coleta 

convencional. 

9.2.3 Receber e validar os documentos e relatórios apresentados pelas 

organizações de catadores quando da prestação de contas para receber o 

pagamento pelo serviço prestado;  

9.2.4 Efetuar o pagamento a Contratada, dentro das condições e prazo 

estabelecidos no item 5.1 e item 11, da verba de auxílio e da verba por 

produtividade; 

9.2.5 Notificar a Contratada, por escrito, caso sejam constatadas eventuais 

irregularidades ou defeitos na execução do objeto contratado, fixando-lhe prazo 

para as devidas correções;  

9.2.6 Elaborar em conjunto com a Contratada, sempre que houver 

necessidade, adequações operacionais;  

9.2.7 Monitorar, a execução deste contrato e seus anexos, visando orientar 

quanto ao(s) relatório(s) a ser(em) entregue(s), de forma a possibilitar as ações 

de medir, monitorar e avaliar as atividades realizadas pelos catadores de RSR;  

9.2.8 Atuar na educação ambiental, divulgando a importância da coleta seletiva 

e orientação da população quanto à correta separação do lixo;  

9.2.9 Controlar os padrões dos serviços executados e cumprimento das 

responsabilidades da Cooperativa.  

9.2.10 Analisar as propostas de alteração do Termo de Colaboração, desde 

que não impliquem mudanças da natureza do objeto. 

9.2.11 Disponibilizar na forma de comodato, equipamentos de posse ou 

patrimônio do município, que possam ser utilizados para execução do objeto, 

como a esteira de materiais recicláveis e a prensa citados no item 5.1. 

 

10. DOTAÇÂO ORÇAMENTÁRIA  

10.1 A Prefeitura Municipal de Ariquemes pagará à cooperativa a ser 

contratada um valor mensal pelos Serviços de Triagem de resíduos sólidos 

recicláveis (auxílio mensal + verba de produtividade), cujos recursos 

orçamentários destinados à cobertura das despesas decorrentes do contrato, 

correrão por conta dos recursos consignados a Prefeitura Municipal de 

Ariquemes pela seguinte classificação orçamentária: 

• Órgão: Prefeitura municipal de Ariquemes; 

• Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente; 



• Programação orçamentária: 17.512.0011.2.603 – 

SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE SELETIVO E 

CONVENCIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS  

• Elemento de despesa: 3.3.90.39.00.00.00 – Outros 

Serviços Terceiros Pessoa Jurídica. 

• Fonte de Recurso: Próprio. 

 

11. FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO  

 

11.1 O pagamento será feito de acordo com as Normas de Execução 

Orçamentária, Financeira e Contábil de Ariquemes, em parcelas mensais, 

mediante a apresentação dos seguintes documentos:  

11.1.1 Nota Fiscal de Serviço; 

11.1.2 Cópia de nota(s) fiscal(is) de venda;  

11.1.3 Planilha aberta por meio digital inserida no sistema e-proc e em formato 

de pdf, contendo a classificação dos resíduos comercializados com o mínimo 

de informações abaixo descritas, o formato da planilha será elaborado pela 

SEMA ou por ela aprovada previamente;  

11.1.4 Comprovante de recolhimento da contribuição ao Instituto Nacional da 

Seguridade Social – INSS dos catadores envolvidos na execução do contrato, 

com exceção de apresentação no do primeiro mês de contratação;  

11.1.5 Lista mensal contendo os nomes dos cooperados, com nome completo 

e CPF, vinculados à cooperativa envolvidos na execução do contrato.  

11.2 A nota fiscal de serviço e as cópias das notas fiscais de venda dos 

materiais recicláveis deverá(ão) ser entregue(s) na SEMA, até o 10º(décimo) 

dia útil de cada mês subsequente ao serviço executado;  

11.2.1 A nota fiscal de serviço deverá ser emitida sempre com data do mês 

subsequente ao mês da prestação de serviço executado; 

11.2.2 O atraso na entrega dos documentos acima descritos, de 

responsabilidade da CONTRATADA, isentará a Prefeitura do pagamento de 

quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso, o 

pagamento só será realizado após a entrega de todos os documentos exigidos 

neste Projeto Básico.  

 

12 PRAZO DE PAGAMENTO  

 

12.1 O pagamento se dará até o 10°(décimo) dia útil, a contar da data de 

entrega dos documentos constantes no item 11 deste, do mês subsequente à 

prestação do serviço, objeto do contrato, mediante aceite formal do executor do 

contrato de acordo com a entrega dos documentos previstos;  



12.2 A prefeitura terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, para a análise e 

possíveis alterações (se houver) no relatório.  

 

13. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO  

 

13.1 A vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da data de 

assinatura do contrato, podendo ser prorrogada nos termos do art. 57, II, da Lei 

nº 8.666/93.  

 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DECRETO Nº. 14.851 DE 29 

NOVEMBRO DE 2018 

 

14.1 Art. 21. Aos fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os 

contratos celebrados com a Administração Pública Municipal, e aos licitantes 

que cometam atos visando frustrar os objetivos da licitação, serão aplicadas 

as seguintes sanções: 

• - advertência: comunicação formal ao fornecedor, advertindo sobre o 

descumprimento de cláusulas contratuais e outras obrigações assumidas, e, 

conforme o caso, em que se confere prazo para a adoção das medidas 

conetivas cabíveis; 

• - multa: deverá ser prevista no instrumento convocatório e/ou no contrato, 

observados os seguintes limites máximos: 

• 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, 

sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do 

cronograma físico de obras não cumprido; 

• 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não 

cumprida, com o consequente cancelamento da nota de empenho ou 

documento equivalente. 

• - suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

• - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no inciso anterior; 

§1º O valor da multa aplicada, nos temos do inciso II, será descontado do 

valor da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela 

Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida monetariamente, de 

conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a data do 

efetivo recolhimento. 

§ 2° A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais 

sanções restritivas de direitos constantes deste Decreto. 



§ 3° A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será 

realizada a partir do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do 

prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação. 

§ 4° A suspensão temporária impedirá o fornecedor de licitar e contratar com 

a Administração Pública pelos seguintes prazos: 

• 6 (seis) meses, nos casos de: 

• aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, 

sem que o fornecedor tenha adotado as medidas corretivas no prazo 

determinado pela Administração; 

• alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida. 

• 12 (doze) meses, nos casos de: 

a) retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, de suas parcelas 

ou do fornecimento de bens. 

• - 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de: 

• entregar como verdadeira, mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada 

ou danificada; 

• paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens sem justa 

fundamentação e prévia comunicação à Administração; 

• praticar ato ilícito visando a frustrar os objetivos de licitação no âmbito da 

Administração Pública Municipal; ou 

• sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no 

recolhimento de qualquer tributo. 

§ 5° Será declarado inidôneo, ficando impedido de licitar e contratar com a 

Administração Pública, por tempo indeterminado, o fornecedor que: 

I. não regularizar a inadimplência contratual nos prazos estipulados nos 

incisos do parágrafo anterior; ou 

II - demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração 

Pública, em virtude de ato ilícito praticado. 

§ 6° Na modalidade pregão, ao fornecedor que, convocado dentro do prazo 

de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 

retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal, será aplicada penalidade de impedimento de licitar e 

contratar com o Município por prazo não superior a 5 (cinco) anos, sendo 

descredenciado do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das 

multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, 

aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida. 

 

14.2 Art. 22. A aplicação das sanções administrativas previstas no § 6° e nos 

incisos I a III, caput, do art. 21, deste Decreto, são de competência dos 

ordenadores de despesa dos órgãos e entidades públicas. 

Parágrafo único. A sanção prevista no inciso IV, caput, do art. 21 é de 

competência exclusiva de Secretário do Município. 

 



14.3 Art. 23. A autoridade que aplicar as sanções estabelecidas no § 6° e nos 

incisos III e IV, caput, do art. 21, determinará a publicação do extrato de sua 

decisão no Diário Oficial dos Municípios, contendo: 

I- nome ou razão social do fornecedor e número de inscrição no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ ou no Cadastro de Pessoas Físicas - 

CPF; 

II - Sanção aplicada com os respectivos prazos de impedimento; III - Órgão ou 

entidade e autoridade que aplicou a sanção; 

IV - Número do processo e - data da publicação. 

 

15. DA RESCISÃO  

 

15.1 O contrato será rescindido nas hipóteses previstas unilateralmente na Lei 

nº 8.666/1993;  

15.2 Paralisação imotivada na prestação dos serviços, sem justa causa sem 

prévia comunicação, por escrito, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente;  

15.3 A subcontratação ou a cessão e transferência do objeto contratual a 

terceiros;  

15.4 Não atendimento das determinações e recomendações regulares 

emanadas da SEMA, encarregado do acompanhamento da execução do objeto 

do contrato;  

15.5 Decretação da dissolução ou extinção da CONTRATADA;  

15.6 Alteração social da CONTRATADA que importe na modificação da sua 

finalidade, ou objeto social ou da estrutura social da mesma, desde que resulte 

em prejuízo à execução do contrato;  

15.7 Deixar de cumprir, a qualquer momento da vigência do contrato, o inciso 

XVII do art. 24 da Lei 8.666/1993; 

15.8 Ocorrência de caso fortuito e/ou fato de terceiros e/o, ainda, motivo de 

relevante interesse público de amplo conhecimento que imponha a suspensão 

da execução do contrato com a SEMA, hipótese em que a CONTRATADA será 

remunerada na proporção da parcela contratual que houver executado, sem 

incidência de qualquer indenização suplementar;  

15.9 Para dar continuidade ao objeto contratual assumido em razão da 

rescisão do contrato, poderá a SEMA optar pela modalidade que for mais 

conveniente ao interesse público; a pedido da CONTRATADA, não sendo 

obrigatória qualquer justificativa, desde que respeitado um prazo não inferior a 

20 dias para homologação da rescisão da data da solicitação, por escrito desta 

rescisão.  

15.10 Deixar de apresentar a nota fiscal de serviços, no prazo previsto em 

contrato.  

 



16.DA FISCALIZAÇÃO 

 

16.1 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo executor do 

contrato, nomeado pela SEMA para este fim;  

16.2 O executor do contrato será responsável pelo: acompanhamento, 

monitoramento, fiscalização, orientação e recebimento dos comprovantes 

previstos no item 11 e 12 deste, emissão de relatório sobre a execução dos 

serviços e encaminhamento das Notas Fiscais para pagamento;  

16.3 Qualquer alteração no que tange a metodologia de execução dos 

serviços, especificações, procedimentos e outros, pactuadas neste 

instrumento, observadas pela fiscalização da SEMA, será comunicado 

imediatamente à CONTRATADA para providências de regularização objeto da 

mesma, com prazo a ser definido de acordo com a especificidade das 

alterações constatadas;  

17.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

17.1 Caso seja verificado que a metodologia de execução e procedimentos dos 

serviços não esteja em conformidade para os resultados previstos e 

necessários, à operacionalização poderá sofrer adequações e ajustes no 

decorrer do contrato, por meio de aditivo, a critério da SEMA, previamente 

comunicada à CONTRATADA;  

17.2 A definição e estabelecimento de parâmetros, consumos, índices, insumos 

e quantitativos apresentados em planilhas de custos, são de responsabilidade 

da CONTRATADA.  

17.3 Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, Seção Judiciária de Ariquemes do 

Estado de Rondônia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 

licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 

17.4 Mais informações poderão ser adquiridas pelos telefones (69) 3536-1521 

com o Sr. Vilmar Ferreira na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

situada na Avenida Vimberê, Setor 04, nº 2.566, CEP: 76.873-439, Ariquemes-

RO, de segunda à sexta-feira das 07h30min às 13h30min. 

 

Ariquemes, 16 de Novembro de 2022. 

 

____________________________ 

Vilmar Ferreira 

Secretário de Meio Ambiente 

Dec. 13.105-2/2021/PGM 

 

 

 ________________________ 

Responsável Técnico 

Glauco Rodrigo Kozerski 

Eng. Ambiental 

Mat. 4254-4  

_________________________________ 

Carla Gonçalves Rezende 

Prefeita Municipal de Ariquemes – RO  

 



• ANEXOS: 

• Formulário de Cadastramento de Organização de Catadores 

• Declaração de inexistência de fatos impeditivos 

• Declaração de não dependência das cargas excedentes para o 

pleno funcionamento da empresa (para empresas privadas) 

• Declaração de não utilização de Trabalho Infantil 



ANEXO I  

FORMULÁRIO DE CADASTRAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DE 

CATADORES 

1 – DADOS DA ORGANIZAÇÃO DE CATADORES. 

- Nome da Cooperativa: ___________________________________ 

- Razão Social: ___________________________________________________ 

- CNPJ: ________________________________________________________ 

- Data da Constituição da Entidade: __________________________________ 

2 – DADOS DA DIRETORIA. 

- Presidente:_______________________ CPF:___________ Fone:_________ 

- Vice-Presidente:___________________ CPF:___________ Fone:_________ 

- 1º Tesoureiro:_____________________ CPF:___________ Fone:_________ 

- 2º Tesoureiro:_____________________ CPF:___________ Fone:_________ 

- 1º Secretário:_____________________ CPF:___________ Fone:_________ 

- 2º Secretário:_____________________ CPF:___________ Fone:__________ 

3 – ENDEREÇO. 

Rua:___________________________ Nº:______, Bairro: _______________ 

Município:______________________ CEP: ______________ 

Possui sede própria: (   ) sim  (   ) não 

Possui equipamentos de reciclagem? (   ) sim  (   ) não  

Quais?_______________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4 – CONTATO. 

- Telefone:____________________________ 

- E-mail:______________________________ 

- Nome do Contato:_____________________ 

- Função:_____________________________ 

5 – DADOS PRODUTIVOS. 

- Quantidade de anos de atividade efetiva (apresentar comprovação nota fiscal, 

recibo de venda de material):________________________________________ 

- Quantidade de cooperados/associados cadastrados:____________________ 



- Quantidade de cooperados/associados efetivos trabalhando:______________ 

- Capacidade de processamento de material reciclado em toneladas/dia:_____ 

 

 

 

   ________________________________ 

Nome do representante 

Assinatura do representante 



ANEXO II - Declaração de inexistência de fatos impeditivos 

Ariquemes-RO, __/__/2022. 

À Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

 

Ilustríssimo Senhor: 

Eu ........................., portador da Carteira de Identidade n.º .............. expedida 

por ...................... em ....../....../......, representante legal da Organização da 

Sociedade Civil ................... DECLARO, para os devidos fins de direito, sob as 

penas da lei, que a OSC por mim representada cumpre plenamente os 

requisitos definidos no EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO n.º ___/___ para 

a celebração do Termo de _____ (Fomento ou Colaboração) e: 

I - não está suspensa de participar de licitação, nem impedida de contratar com 

a administração; 

II - não está declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 

Pública; 

III - não está suspensa temporariamente da participação em chamamento 

público nem impedida de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades 

do Município de Ariquemes; 

IV - não está declarada inidônea para participar de chamamento público ou 

celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de 

governo; 

V - não possui contas de parcerias anteriores rejeitadas pela Administração 

Pública nos últimos cinco anos; 

VI – não tem contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal 

ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão 

irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 

VII - não está omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente 

celebrada; 

VIII - não possui, entre seus dirigentes, pessoas: 

a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou 

rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da 

Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 

b) julgadas responsáveis por falta grave e inabilitadas para exercício de cargo 

em comissão ou função de confiança; 

c) consideradas culpadas por ato de improbidade, nos termos da Lei no 8.429, 

de 2 de junho de 1992; 

d) membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou 

entidade da Administração Pública do Município de Ariquemes, nem seus 

respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o segundo grau; 

Certifico que os dirigentes e conselheiros da referida OSC, cujo período de 

atuação é de ____/___/____ a ____/____/______, são: 

Presidente:_________________, CPF _________. 

Vice-Presidente:____________, CPF __________. 



Conselheiro: ___________________, CPF __________. 

(Indicar todos). 

 

Por ser expressão de verdade, sob as penas da lei, firmo a presente 

declaração. 

 

 

________________________________ 

Assinatura, nome, CPF e firma reconhecida 

 

 

  



ANEXO III – Declaração de não Dependência das Cargas Excedentes para 

o pleno funcionamento da empresa 

 

Ariquemes-RO, __/__/2022. 

À Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

 

Ilustríssimo Senhor: 

 

Eu ........................., portador da Carteira de Identidade n.º .............. expedida 

por ...................... em ....../....../......, representante legal da Organização da 

Sociedade Civil ................... DECLARO, para os devidos fins de direito, que 

esta empresa com atividade de processamento de materiais recicláveis não 

depende das cargas excedentes para o pleno funcionamento da empresa, 

entretanto, esta empresa tem capacidade para recebimento de ___ 

toneladas/dia provenientes da coleta seletiva. 

 

 

 

Por ser expressão de verdade, sob as penas da lei, firmo a presente 

declaração. 

 

 

________________________________ 

Assinatura, nome, CPF e firma reconhecida 

 

  

  



ANEXO IV – Declaração de não utilização de Trabalho Infantil 

 

 

Cumprimento Art. 7º, XXXIII, CF/88. 

 

(Identificação da Cooperativa), inscrita no CNPJ sob nº , sediada na Rua , nº, 

bairro , neste Município, por seu representante legal abaixo assinado, 

DECLARA sob as penas da lei, para fins de firmar contrato com a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente de Ariquemes que: 

-Não possui em seu quadro de associados, menores de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos, em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 

anos, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 

 

 

 

 

Ariquemes, __de ________ de 2022. 

 

 

 

Nome da Representante Legal Nome da Cooperativa 

 

 

 


