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DISPENSA DE LICITAgAO

DISPENSA DE LICITAgAO N° 004/2020 DATA: 02/03 2020

>ROCEDIMENTO LICITATORIO: N° 016/2020

OONTRATADO: ASSOCIAgAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE PALMITAL -PR.

ONPJ/MF: 08.462.274/0001-04.

OBJETO: Contratagao de associagdo visando a execugao do prcgrarra de Colefi 
Seletiva, instituido pela Lei n. 13.205/2010, que preve e estruiurcgao do Trabc:ho o; 
seporagdo e preparagdo de moteriais reciclaveis do lixo urbano, para fl.os ai 
encaminhamento para reciclagem, bem como, zelar pela higiene pubilcc. visanao < 
melhoria do ambiente, a saude e bem estar da populagdo, reduzir os gustos dos servigo 
de coleta dos residues solidos prestados pelo Municipio, aumenrar a 2aa L*;i do a*e,T: 
sanitario, estimular a ampliagdo de renda das fam.lias de catadores de maiera; 
reciclaveis, poupar o uso de recursos naturais utilizados como mafenas primes 
promovendo a conservagdc do meio ambiente e combate d poluigao, promover a ^rid: 
dos catadores com o objetivo de conquistar seus direitos de ciaadania, dignidade 
organizagdo social, economica e capacitagdo tecnica de moteriais reciclaveis n<
municipio de Palmital no ano de 2020.

OONTRATO N°: 020/2020

✓ALOR: : R$ 201.600,00 (Duzentos e um mil e seiscentos rears).
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MEMORANDO 012/2020

Palmital, 02 de margo 2020.

Presado Senhor,

Tendo em vista as necessidades geradas pela coleta dos residues 

solidos, e a separate dos materiais reaproveitaveis, solicito a contratagao 

da Associagao de Catadores de Materiais Reciclaveis de Palmital (ACAMREP), 
para realizagao dos servigos relacionados ao aproveitamento dos residues 

solidos em consonancia a lei 12.305/2010 e em respeito ao TAG firmado 

junto ao Ministerio Publico no ano de 2013.
Oficio de solicitagao de abertura de procedimento licitatorio da 

ACAMREP em anexo Oficio ng 01/2020.

Sendo que tinha para o momento,

Atenciosamente

ROSILDA GOMES DASILVA 

Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente e Turismo

llmo. Senhor:
DANILO AMORIM 

Procurador Municipal
Rua Moises Lupion 1001 - Centro 
CEP: 85.270-000 - PALMITAL PR
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•tH"r Associagao dos Catadores de Materials Reciclaveis de Palmital
PR 456 sentido Santa Maria do Oeste/Pitanga - CEP 85270-000 - Palmital-PR 
Cel: Tim (42) 999-915560 CNPJ 08.462.274/0001-04

Palmital, 04 de fevereiro de 2020

Oficio 01/2020

Ag Prefeito Municipal

VALDENEI DE SOUZA

Assunto: Solicitagao de Abertura de Procedimento Licitatorio

A ACAMREP (Associagao dos Catadores de materiais Reciclaveis de 
Palmital), inscrita sob o CNPJ 08462274/0001-04, solicita abertura de 
procedimento licitatorio para contratagao de servigo de coleta e reciclagem de 
residues solidos, em conformidade com a Lei Federal 12.305/2010 e 
respeitando o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC/2013 da Comarca de 
Palmital/PR.

Para tanto requisitamos o valor de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e 
oitocentos reais) mensais tendo em vista o aumento de agentes ambientais que 
realizam o servigo, este se faz necessario devido a uma maior produgao de 
materiais reciclaveis.

Servigo de ampliagao e reforma na estrutura fisica do barracao de 
triagem torna possivel urn melhor aproveitamento dos residues solidos 
produzidos no municipio.

A necessidade da contratagao de mais tres agentes ambientais e de 
primordial importancia para o correto desenvolvimento dos trabalhos. Desta 
forma tornando possivel aumentar a percentagem de aproveitamento dos 
materiais reciclaveis gerados no municipio.

Atenciosamente

Ronald Ludke 
Presidente da ACAMREP

'REFEITURA ^NrCiPAL DE PALM!!AL
Protocob N° <2^
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Proposta de Plano de Trabalho para Celebragao de Termo de
Fomento

NOME DO PROJETO
Cidade Limpa para Todos

DADOS DA ENTIDADE
Nome da instituigao:

ASSOCIAQAO ACAMREP - Associagao dos Catadores de Materials 
Reciclaveis de Palmital
CNPJ:08462274/0001 -04
Enderego:PR 456, Km 56, sentido Palmital/Santa Maria do Oeste

CEP:Bairro: Cidade: Estado:
Parana 85.270-000Palmital

Telefone(s):
999915560

Pagina na internet (home 

page):
(42) Fax:

Enderego eletronico (e-mai ):

RESPONSAVEL PELA INSTITUIQAO '(Quern assinara o instrumento
jurfdico)
Nome completo:
Ronald Ludke

2019/2021Cargo:
Presidente

Mandate:

Identidade / Orgao Expedidor:CPF:
661.646.219-68 MF
Enderego:
Rua Egleci Terezinha Gomes Campanini, n° 990

CEP:Cidade: Estado:Bairro:
Centro 85.270-000ParanaPalmital

Enderego eletronico (e-mail):Telefones 042- 9-99915560

INFORMAQOES GERAIS DO PROJETO
Previsao de Inicio e fim de execugao do projeto:



Termino: Fevereiro 2021Imcio: Margo 2020
Local(is) de Execugao do Projeto
Aterro Sanitario Municipal

Publico-Alvo e Numeros de Atendimentos Diretos
O publico alvo do projeto e comunidade urbana da Cidade 
de Palmital.Publico-Alvo

A meta sera de atingir o maior numero de residencias 
possiveis, com alcance de todas as residencias da area 
urbana do Municipio de Palmital/PR em parceria com a 
Secretaria Municipal de Meia Ambiente._________________

Atendimentos
Diretos

1 - RESUMO DO PROJETO

O projeto busca, a partir da separagao dos residuos solidos produzidos nos 
limitrofes da area urbana do Municipio de Palmital/PR, promover a geragao 
de renda e o resgate da cidadania por meio da organizagao em 
empreendimentos coletivos e autogestionarios. O programa tern ainda 

diversas agoes que buscam cotejar os seguintes objetivos: apoiar o 
empreendimento de reciclagem; incentivar organizagao coletiva atraves da 
associagao de reciclagem; facilitar urn process© educativo de resgate da 
cidadania, participagao social e valorizagao do trabalho coletivo e 
autogestionario; promover a educagao ambiental junto a comunidade a partir 
do reaproveitamento dos residuos solidos por ela gerados; promover 
autonomia dos catadores, bem como o incremento na renda dos mesmos e 

favorecer a participagao cidada pela insergao em foruns realizados inloco.

2 - JUSTIFICATIVA
As referidas agoes buscam apresentar uma solugao destinada a melhoria da 
qualidade de vida, atendendo as varias necessidades publicas ao estimular 

a populagao na separagao dos residuos solidos gerados em suas 
residencias contribuindo para a humanizagao e valorizagao dos agentes 
ambientais, atraves da concientizagao ambiental atingindo toda populagao, 
proporcionando uma mudanga positive de comportamento, que se refletira 
em urn meio ambiente sustentavel. \

c

3-OBJETIVOS

Objetivo Geral



. Sensibilizar a comunidade de Palmital/PR sobre a questao 
socioambiental;

• Oportunizar a coleta seletiva para a comunidade;

• Destinar os residues solidos para a Associapao dos Catadores de 
Materials Reciclaveis de Palmital -ACAMREP;

. Incentivar o beneficiamento do papel,plasticos, materials ferrosos, vidros 
e etc., agregando assim valor o produto final;

• Facilitar urn processo educative de resgate da cidadania, participagao 
social e valorizagao do trabalho coletivo e autogestionario.

4 - METODOLOGIA:

Conforme Plano de Trabalho integrante em anexo.

5 ■ METAS E RESULTADOS ESPERADOS:

Conforme Plano de Trabalho integrante em anexo.

6. CRONOGRAMA DE EXECUQAO (META, ETAPA OU FASE)
META ETAPA/FAS ESPECIFICAQ DURAQAOINDICADOR FISICO

E AO
TERMINGINICIOQUANTUNIDADE
xxxxx05/03/2020DIVULGAQ levar 

AO DO conhecimento 
PROJETO do publico 

alvo
INICIO DAS Execugao do Meses 
ATIVIDADE Plano

Trabalho

1 ao

05/02/202105/03/2020122
de

S

6 - PREVISAO DA RECEITA E DESPESA (R$1,00)
VALOR 

MENSAL VALOR ANUALRECEITA TOTAL
000PROPONENTE

R$ 201.600,00R$ 201.600,00 R$ 16.800,00CONCEDENTE
R$ 201.600,00TOTAL GERAL xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



VALOR
MENSAL VALOR ANUALDESPESA TOTAL

PROPONENTE 00 0
R$ 201.600,00R$ 201.600,00 R$ 16.800,00CONCEDENTE
R$ 201.600,00XxxxxxxxxTOTAL GERAL Xxxxxxxxxxxx

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)
7.1 - CONCEDENTE

5° MES 
JULHO

6° M(=S 
AGOSTO

3° MES 
MAIO

4° MES 
JUNHO

META 1° MES 
MARQO

2° MES 
ABRIL

R$ 16.800,00 R$ 16.800,00R$ 16.800,00 R$ 16.800,00 R$ 16.800,00 R$ 16.800,00

12° MfrS 
FEVEREIRO

7° MES 
SETEMBRO OUTUBRO

8° MES 9° MES 
NOVEMBRO

10° MES 
DEZEMBRO

11° MES 
JANEIRO

META

R$ 16.800,00 R$ 16.800,00R$ 16.800,00 R$ 16.800,00 R$ 16.800,00 R$ 16.800,00

DETALHAMENTOS DA APLiCAgAO DOS RECURSOS8
FINANCEIROS

VALORESPECIFICACAO
SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
16 Agentes Ambientais (Remuneragao individual - R$ 
690,00 mensal) R$ 11.040,00

R$ 1.250,001 Encarregado de Manutengao
R$ 1.250,001 Vigia Noturno
R$ 3.260,001 Gerenciamento/Coordenagao

R$ 16.800,00TOTAL

9 - PRESTAgAO DE CONTAS

A PRESTAgAO DE CONTAS devera ser encaminhada ao final de cada 
mes.
Apos a apresentagao da prestagao de contas no prazo de ate 90 dias, 
constatada irregularidade ou omissao, sera concedido prazo de ate 45 dias, 
prorrogaveis por igual perlodo, para a entidade sanar irregularidades ou 
cumprir a obrigagao, sem prejuizo das demais medidas administrativas.



10 - DECLARAQAO
Na qualidade de representante legal da ORGANIZAQAO DA SOCIEDADE
CIVIL, declare, para fins de comprovapao junto ao MUNIClPIO, para os 

efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer debito ou situapao de 
inadimplencia com a Administrapao Publica Municipal ou qualquer entidade 
da Administrapao Publica, que impepa a transferencia de recursos oriundos 

de dotapoes consignadas no orpamento do Municipio para aplicapao na 
forma prevista e determinada por este Plano de Trabalho.

A f\ ^f\Pede deferimento.

ACAMREP -
Associapao dos Catacfores Materials Reciclaveis de Palmital

RONALD LUDKE - Presidente 
Palmital - Parana 03/03/2020

ASSO

PREFEITURA MUNiGLAl DE PALMITAL

F
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MIMISTERIO PUBLICO

do Bstado do Rarond\

PROMOTORIA DE lUSTl^A DA COMARCA DE PALMITAL/PR

ATA DE REUNIAO ,

ASSUNTO: ATERRO MUNICIPAL DE PALMITAL
•>

• No dia 02/03/2016, por volta das 09:30 boras,

compareceram a sede do Ministedo Publico do Estado do Parana, neste Munidpio 

de Palmital, pcrante este Promotor de Justi9a, os seguintcs Entes atraves de seus 

representantcs:

Instiruto Ambicntal do Parana, representado pqr MARCOS ZESCHOTKO

Munidpio dc Palmital, representado por Dr. Julio Cezar da Silva, Dr. Danilo 

Amorim Schreiner, Danilo Neves, Acir Mendes da Silva

Assodagao dos Catadores dc Materiais Recicldveis de Palmital, representado por Dr. 

Gilberto Antonio Gazer dc Almeida Junior, Ronald Ludke.

Durante a reuniap, foram ftrmados os seguintes

comprormssos:

’ l.'Pelo IAP foi sblicitado ao Municipio que conclua as seguintes providencias, no 

• JPRAZO DE 30 DIAS, para o fim de emissao de licen^a dc opera^ao pelo prazo de 

6 meses:

a) cobertura da vala ja uolizada;
, ^

b) adva^ao da nova vala com manta, interligando com os P050S de chorume;

. c) coloca^ao de guardiao nos pedodos noturnos e nos finais de sem
4. ’ • /■ A /]_

•d) cjdl^C^cao de holofote po portao do aterro sanitario; rLr

\
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MINISTERIO PUBLICO
da Eistado do Parand

e) disponibilizar maquina para soterrar a vaia uma vez por semana, aos sabados, 

com vistas a romper o ciclo das moscas;

f) conclusao de cerca de tela no entorno do aterro, a fim de impcdir a enttada dos 

animais;

g) retirada dos animais- que estao feridos e encaminhamento a profissional 

• yetcrinario para a ado$ao das medidas sanitarias cabiveis;

2: No que se refere ao contrato a ser Brmado com a Associate dos Catadores de 

Materials Reciclaveis, foi acofdado da seguinte forma:

a) sera repassado pelo Munidpio'o valor estimado mensal de R$ 9.500,00, para o 

rateio entre os. associados c desenvolvimento das advidade dp sclepao de materiais 

no aterro sanitario; N

b) serao cumptidos as dpmais dausulas da minuta de contrato apresentado pelo 

Municipio no processo judidal de execugao de Termo de Ajustamento de Conduta;

c) o contrato sera firmado no prazo maximo de dez dias, a partir da aprcseiitagao de 

todas as cerddoes legalmerite exigidas por parte da Assodagao;

d) no qoe se refere ao uso do vei'culo, o Municipio estipula que o mesmo nao sera 

utilizado para coleta de residues, beneficiando individuos diversos dos que ja se 

encontram desenvolvendo atividades no Aterro Sanitario;,

e) a Associagao devblvera o caminhao disponibilizado pelo Munidpio a dtulo de 

comodato, quando da as$inatura do contrato;

f) o Munidpio desde ja, manddas as condigoes do contrato, compromete-se a 

renovar o instruniento apos a vigenda, sendo assegurada a corregao dos valores;

g) o Municipio disponibilizara duas vezes por semana o vdculo caminhao para o fim 

de carregar o material separado proximo a vala e^transportar para dentro do 

barracao de triagem.

i
i

l
5
I



- MiJSfISTERIO JPZJBLICcPcc005
du Es taria da Earand

_ 3. No que sc refcrc aos demais itens da Exccu9ao de Termo de Ajustamento de 

Conduta, o Municipio data inicio a ado5ao das providencias, pelo quc o Ministerio 

Publico requexera perante o Juizo a suspensao do proccsso pelo ptazo de 60 dias a 

fim de observat o andamento das providencias a cargo do Municipio.

Palmital - PR, 02 de mar90 de 2015.

■ Ministerio Publico:

Instituto Ambiental do Parana

Municipio de Palmital
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ESTATUTO DA ASSOC1ACAO DOS CATADORES DE
MATERIAIS RECICLAVEIS DE PALMITAL !

'!

CAPlTULO I

DA DENOMINAQAO, SEDE E FINALIDADES

(
■ *

\ Art.1° - A ASSOCIAQAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE 

PALMITAL, fundada erh 09 de novembro de 2006,6 uma pessoa juridica, sem fins 
lucrativos, criada sob a forma de associapao, que tera duragSo por tempo indeterminado, 

X sede no Municipio de PALMITAL, Pr, Rua XV de novembro, n° 680, Centro, e foro em 
PALMITAL. ...

Art.2° - A ASSOCIAQAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE 
PALMITAL tern por finalidade(s):

1- Buscar o reconhecimento social da categoria profissional dos Catadores de 
Materials Reciclaveis;

2- Requisitar junto ao Poder'Publico apoio financeiro e tecnico para a implantagao 
e manutenq§o da Associagao;

3r Buscar junto ao Poder Publico a promogSo da integragSo ao mercado de 
trabalho dos associados e seus familiares atrav6s de cursos de alfabetizagSo e 
qualificagao profissional/

4- Reivindicar junto ao poder publico a construgSo de pollticas publicas de 
reciclagem e coleta seletiva do lixo como alternativa para gerar renda, 
propiciando a insergSo social dos Catadores e seus familiares.

5- A protegao e a preseryagao do meio ambiente.
6- Reivindicar junto ao Poder Publico o acesso e a garantia dos direitos sociais 

instituldos por leis para todos os catadores de materials reciclaveis e seus 
familiares.

•?;

i.
- - A entidade presta servigos permanentes e sem qualquer discriminagao de

Art4° - A entidade podera ter urn Regimento Intemo, que aprovado pela Assembl6ia 
Geral, disciplinara o seu funcionamento.

• Art5° - A fim de cumprir sua'(s) fmalidade(s), a entidade podera organizar-se em tantas 
unidades de prestagSo de servigos, quantas se fizerem necessarias, as quais se regerSo 
pelo Regimento Interne.

■si

V-

1

#9.
registro civil'6e pessoas

COMARCA DE PALMITAL - PARA! .'A
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''GCOoqjCAPiTULO II !

90s ASSOCIADOS

Art.6° - A ASSOCIAgAO DOS CATADORES DE MATERfAfS RECICLAVEIS DE 
PALMITAL 6 constituida por nCimero ilimitado de associados, que serao admitidos, a julzo 
da diretoria, dentre pessoas idoneas, que serdo cadastrados no livro de associados.

Par4grafo Unico. Havendo justa causa, 0 associado poder£ ser demitido ou exclufdo da 
entidade por Assembteia Geral. Sao criterios para DEMISSAO: por iniciativa do 
associado; se a razSo da saida for por motivo (eve, ser£ permitido 0 retorno do associado; 
S§o criterios para EXCLUSAO: por iniciativa da entidade. A razSo da saida 6 por motivo 
grave, justa causa, e nao ser£ permitido o retorno como associado. Sera considerada 
justa causa qualquer ato que -cohtrarie os objetivos e finalidades da entidade. Em 
qualquer caso de exclusao, ser£ permitido que 0 associado recorra da decisSo 3 prbpria 
assembled.

Mk 7° - Havera as seguintes'categorias de associados:
1/ Fundadores, s§o aqueles que participaram da Assembl6ia de constituipao da 

entidade e assinaram a respectiva ata;
2) Benem§ritos, s3o aqueles que prestam a entidade relevantes servigos, sendo os 

mesmo indicados espontaneamente pela Assembl6ia Geral ou pela diretoria, nao 
tendo direito a voto e nSo podendo ser votados;

3) Honorarios, s3o aqueles que prestaram servigos de notoriedade e assim se fizeram 
credores dessa homenagem apontados por proposta da diretoria 3 Assembteia 
Geral, n3o tendo direito a voto e nao podendo ser votados;

4) Contribuintes, s§o aqueles que contribuem com uma import3ncia mensal no valor e 
na modalidade estabelecidavpela diretoria;

Art. 8° - S3o direitos dos associados quites com suas obrigagoes socials;
I - votar e ser votado para os cargos eletivos;
II - tomar parte nas assembteias gerais.
Ill- Os associados tern direitos iguais.

9°~ Sao deveres dos associados:
I - cumprir as disposigfies estatuterias e regimentals;
II - acatar as determinagoes da Diretoria.

Art 10 - Os associados da entidade nao respondem, nem mesmo subsidiariamente, 
pelas obrigagoes e encargos socials da entidade.

i

!
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.__:3TPvO CIVIL DE PESSOAS JURlDIC.. )
COM AIK A DE PALMITAL - PARANA
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0CGQQ8CAPiTULO III 

DA ADMINISTRAQAO

Art. 11 - A ASSOCIAgAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE 
PALMITAL ser£ administrada por:
! - Assembl6ia Geral; 
il - Diretoria; e 
ill - Conselho Fiscal.

s •

Art. 12 - A Assembteia Gorki, orgao soberano da instituigao, constituir-se-5 dos 
associados em pleno gozo do sous direitos estatutarios.

Art. 13 - Compete d Assembldia Geral:
I - eleger a Diretoria e o Conselho Fiscal;
II - destituir os administradores;
III - apreciar recursos contra decisoes da diretoria;
III - decidir sobre reformas do Estatuto;
III - conceder o titulo de associado benemerito e honorkrio por proposta da diretoria;
IV - decidir sobre a conventencia de alienar, transigir, hipotecar ou permutar bens
patrimoniais; • <
V -decidir sobre a exting§o da entidade, nos termos do artigo 33° ;
VI - aprovar as contas;
VII - aprovar o regimento interno 
VIII- Altera r o estatuto.

Art 14-A Assembleia Geral reafizar-se-k, ordinariamente, uma vez por ano para:
I - apreciar o relatdrio anual da Diretoria;
II - discutir e homologar as contas e o balango aprovado pelo Conselho Fiscal.

Art. 15-A Assembteia Geral realizar-se-k, extraordinariamente, quando convocada:
I - pelo president© da Diretoria;
II - pela Diretoria;
II - pelo Conselho Fiscal;
III - por requerimento de 1/5 dos associados quites com as obrigagOes sociais.

Art. 16 - A convocagSo da Assembteia Geral serk feita por meio de edital afixado na 
sede da entidade , por circulares ou outros meios convenientes, com antecedGncia 
minima de 05 dias.

Parkgrafo Unico - Qualquer Assembteia instalar-se-£ em primeira convocag§o com a 
maioria dos associados e, em-segunda convocagSo, com qualquer numero, nao exigindo 
a lei quorum especial.

Antonio Cclonoski
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Art. 17 - A Dire tori a sera constituida per um Presidente, um Vice-Presfdente, urn ^003 

Secretario, um vice-secret^rio, um Tesoureiro e um vice-tesoureiro.

Pardgrafo Unico - O mandate da diretoria sera de 02 anos, vedada mais de uma 
reeleigao consecutiva.

Art 18 - Compete a Diretoria:
I - elaborar e executar programa anual de atividades;
II - elaborar e apresentar, a Assembteia Geral, o relatorio anual;
III - estabelecer o valor da mensalidade para os sdcios contribuintes;
IV - entrosar-se com instituigoes publicas e privadas para mutua colaboragao em 
atividades de interesse comum;
V - contratar e demltlr funcion£rios;
VI - convocar a Assembteia Geral;

■

i

Art 19 - A Diretoria reunir-se-ci no minimo uma vez por m§s.

Art. 20 - Compete ao Presidente:
I - representar a ASSOCIASAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE 
PALWIITAL ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
II - cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o Regimento Interne;
III - convocar e presidir a Assembleia Geral:
IV - convocar e presidir as reunites da Diretoria;
V - assinar, com o primeiro tesoureiro, todos os cheques, ordens de pagamento e titulos 
que representem obrigagfies financeiras da entidade;

Art. 21 - Compete ao Vice-Presidente:
I - substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos;
M - assumir o mandate, em ,caso de vacancia, ate o seu termino; 
HI - prestar, de modo geral, a sua colaboragSo ao Presidente.

i

Art. 22 - Compete ao Secretario:
I - secretariar as reunifies da Diretoria e Assemblfiia Geral e redigir as atas;
II - publicar todas as notfeias das atividades da entidade
Paragrafo unico - Compete ao vice-secretsrio substituir o SecretSrio em suas faltas ou 
impedimentos.

PESSOftS
PARAV !/\ir’^STRO CIVIL DE

i
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Art. 23 - Compete ao Tesoureiro:
I - arrecadar e contabilizar'as contribui^oes dos associados, rendas, auxilios e donatives, 
mantendo em dia a escritura5ao;
II - pagar as contas autorizadas pelo Presidente:
III - apresentar relatbrios dg receita e despesas, sempre que forem solicitados:
IV - apresentar o relatdrio financeiro para ser submetido a Assembteia Geral;
V - apresentar semestralmente o balancete ao Conselho Fiscal;
VI - conservar, sob sua guarda e responsabilidade, os documentos relatives a tesouraria;
VII - manter todo o numerario em estabelecimento de cr£dito; .
VIII - assinar, com o presidente, todos os cheques, ordens de pagamento e titulos que 
representem obrigagoes financeiras da entidade;
Paragrafo unico - compete’ao vice-Tesoureiro substituir o Tesoureiro em suas faltas ou 
impedimentos.

Art. 24-0 Conselho Fiscal ser£ constituido por 03 membros, eleltos pela 
Assembled Geral.
§ 1° - O mandate do Conselho Fiscal sera coincidente com o mandate da Diretoria.
§ 2° - Em caso de vacancia, o mandate sera assumido por novo membro associado eleito 
pela assembl6ia, at£ seu termino.

Art. 25 - Compete ao Conselho Fiscal:
I - examinar os livros de escrituragao da entidade;
II - examinar o balancete semestral apresentado pelo Tesoureiro, opinando a respeito;
III - apresentar relatdrios de receitas e despesas, sempre que forem solicitados.
IV - opinar sobre a aquisigao e alienag§o de bens.

Paragrafo Unico - O Conselho reunir-se-a ordinariamente a cada 03 meses e, 
extraordinariamente, sempre que necess&rio.

Art 26 - As atividades dos diretores e conselheiros, bem como as dos associados, 
serao inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, 
gratificagao, bonificagao ou vantagem. s

Art. 27 - A entidade n§o distribuir6 lucres, resultados, dividendos, bonificagoes, 
participagOes ou parcels de seu patrimonio, sob nenhuma forma ou pretexto.

Art 28 - FONTES DE RECURSOS: A entidade se manter^ atrav6s de mensaiidades, 
contribuigoes dos associados e de outras atividades, doagoes, subvengdes, 
prestagao de servigos, ou outras fontes de recursos que poderao ser buscadas, 
sendo que essas rendas, recursos e eventual resuitado operacional serao 
aplicados integralmente na manutengao e desenvolvimento dos objetivos 
institucionais, no territorio nacional.
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CAPlTULO IV

DO PATRIM6NIO

Art. 29-0 Patrim6nio‘,da ASSOCIApAO DOS CATADORES DE MATERIAIS 
RECIClAvEIS DE PALMITAL ser^ constituldo de bens mdveis, imdveis, velculos, 
semoventes, agdes e apdlices de dfvida publica.

Art. 30 - No caso de dissolugao da entidade, os bens remanescentes serao 
destinados a outra instituigao congeners, com. personalidade jundica, que esteja 
registrada no Conselho Nacional de Assistencia Social - CNAS ou entidade Ptiblica.

i -O
CAPlTULO V

DAS DISPOSigOES GERAIS . ?

Art. 31 - A ASSOCIAQAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE 
PALMITAL serd dissolvida por decisao da Assembldia Geral Extraordindria, 
especialmente convocada para esse fim, quando se tomar impossivel a continuagao de 
suas atividades.

Art. 32 - Para que o estatuto seja alterado, deverd ser convocada a assembldia, que 
para ser instalada na primeira convocagSo, deverd haver a presenga da maioria absoluta 

_/Ados associados (50% +1).
Caso isso nSo ocorra, dever£ ser feita uma segunda convocagao, e nesse caso a 

instalagSo s6 ocorrera com a presenga de 1/3 dos associados.
Se ainda assim a assembl6ia ndo puder ser instalada, dever£ ser feita outra 

convocagSo, at6 que esse quorum de 1/3 dos associados seja atingido.
Uma vez instalada a assembteia, o estatuto somente ser£ alterado medlante a 

aprovagSo de 2/3 dos associados presentes na assembl6ia.

r'
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Antonio Qohno^
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Art 33 - Os casos omissos serSo res^lvidos pela-. Diretoria ?e * referendados pefai 
Assembl6ia Geral. ‘ V. * ?.-I • '1 "

j ^ i ■'•■........... . . t .. ( ■ . . # i.

O pres’ertte estatutb foi 'aprovado pela Assembteia Geral realizada ncr 
dia 09 de novembro de 2006. \ »
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GESTAO 2017-2020

PARECER N° 54/2020 - LIC

DE: PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR

PARA: GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. ANALISE DE SJTUAQAO 
FATICA ENSEJADORA DE RECONHECIMENTO DE DISPENSA 
DE LICITAgAO. CONTRATAQAO DIRETA. POSSIBILIDADE 
JURIDICA. RECOMENDAgOES NECESSARIAS: ARTs. 24 
XXVII, DA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.

Trata o present© expedient© da possibilidade do poder publico contratar 

associagdo de catadores de materiais recicldveis atraves da modalidade de 

Dispense de Licitagdo fundamentado no Artigo 24, XXVII, da Lei 8.666/93. Diante 

disso passamos a andlise do caso em concrete.

O Artigo 24 da Lei 8.666/93 discipline as hipoteses onde a contratagdo direta 

tern cabimento. Sao 28 Incisos onde taxativamente sdo expresses as condigoes nas 

quais a Administragdo pode contratar diretamente sem ter que submeter ao rito 

das modalidades tradicionais e recomendadas.

Desta forma, ndo e dada a Administragdo a faculdade de criar hipoteses 

para efetivar compras com dispense de licitagdo diversas das elencadas no texto 

legal ate porque licitagdo e uma exigencia constitucional. Em suma, ndo se admite 

mascarar a exigencia sob o pretext© legal da contratagdo direta.

A Administragdo ndo tern o direito de dispenser licitagdo ao seu livre arbitrio 

podendo vir a provocar favorecimentos em detriment© a determinados 

fornecedores alegando amparo legal. Neste prisma, e oportuna a colocagdo de 

Diogo Figueiredo que afirma que a licitagdo pode ser excepcionalmente 

dispensada nos contratos celebrados em obediencia a clausulas uniformes, nos 

casos de urgencia, nos contratos personalfssimos ou cuja execugdo dependa de 

tecnicas ou materiais patenteados, nos casos de arrendamento mercantil para o 

servigo publico e nos casos de prestagdo de pequeno vulto.

Ora, esta claro que a dispense de licitagdo, em sentido amplo independe de

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - P
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discernimento sendo integralmente prevista em lei. A dispense exige interpretagdo 

restritiva. Sempre deve prevalecer o interesse publico em sua acepgdo mais ampla 

e que jamais pode se confundir com a interesse particular da Administragao. 
Conforme Adilson ABREU Dallari, podemos formular tres principios em fungao das 

quais a licitagdo seria dispensavel: impossibilidade material, impossibilidade jundica 

e conveniencia administrativa.

O que se busca genericamente proteger e a moralidade administrativa e a 

lisura nas licitagoes entao e clarificado que a Administragao ndo pode alargar as 

hipoteses de dispense de licitagdo em detriment© ao oportunismo seja por falta de 

planejamento ou para prestar favorecimento a determinados fornecedores.

Podemos solidificar o entendimento de que toda dispense de licitagdo 

excepciona a norma e como tal deve estar embasada em fundamentos 

imprescritiveis de modo a preserver o interesse publico.

O tema em questdo e tdo delicado que o proprio legislador previu no artigo 

89 da Lei 8.666/93, a conduta tipificada como crime para o servidor que, a 

recalcitrdncia da Lei, dispense ou inexige licitagdo fora das hipoteses previstas em 

lei ou deixa de observar as formalidades pertinentes d dispense ou a inexigibilidade. 
Este tipo de crime pode ser imputado ao agente da Administragao Publica e, alem 

da autoridade responsavel pela contratagdo, respondera tambem pela infragdo o 

Procurador que emitiu parecer favordvel d contratagdo direta, no entanto, o 

terceiro ndo integrant© da Administragao Publica que concorrer para o crime e 

tiver auferido vantagem em virtude da contratagdo direta ndo conforme, tambem 

estard sujeito a punigdo. E imperioso, para a caracterizagdo do crime que o agente 

atue voltado a obter um outro resultado, ou seja, ndo seja conduta meramente 

negligent© e sim com a intengdo de burlar a legislagdo.

A licitagdo e exigivel sempre que for possivel vidvel a competigdo, o 

certame, a disputa entre os que podem contratar com a entidade obrigada a 

licitar, e a liberagdo do obrigado.

Importante ressaltar que ndo somente para prestar favorecimento que o 

agente pode ser compelido a praticar conduta delituosa, mas tambem para suprir 
deficiencias em situagdes onde se revestem de urgencia dada a falta de 

planejamento da entidade envolvida. Para exemplificar, se em determinado 

momenta a Administragao se ve sem determinado insumo que e imprescindfvel

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - P
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para o funcionamento de determinado equipamento e a paralisagdo deste pode 

acarretar prejufzos incalculaveis para a sociedade, e um caso de urgencia? Pode o 

servidor simplesmente promover a contratagdo direta respaldado no Inciso IV do 

Artigo 24 da Lei 8.666/93?

E evidente que ndo, obviamente deve ser sempre aplicado o Principio da 

Proporcionalidade ao caso concrete mas, porque a Administragdo ndo fez seu 

planejamento com eficiencia provendo suas necessidades em consondncia com a 

Lei? Ndo e admissivel que a sociedade tenha que arcar com o onus da 

incompetencia da Administragdo Publica.

Dai o porque existe um artigo na Lei especialmente dedicado as hipoteses 

onde a dispense e legalmente prevista os quais analisaremos a seguir:

Art. 24. E dispensavel a licitapao:

{...}

na contratagao da coleta, processamento e 

comercializapao de residues solidos urbanos reciclaveis ou 

reutilizaveis, em areas com sistema de coleta selefiva de lixo, 
efetuados par associapdes ou cooperativas formadas 

exclusivamente par pessoas fisicas de baixa renda reconhecidas 

pelo poder publico coma catadores de materials reciclaveis, com a 

uso de equipamentos compativeis com as normas tecnicas, 
ambientais e de saude publica. (Redapdo dado pela Lei n° 11.445, 
de 2007).

XXVII

Para empresas que promovem o tipo de atividade descrita no Inciso XXVII, 
existe a possibilidade da dispense de licitagdo. Trata-se de medida que visa 

promover o desenvolvimento social atraves do favorecimento a classes menos 

favorecidas.

Como pudemos observer, toda dispense de licitagdo deve ser embasada 

em fatos legalmente previstos ndo sendo discriciondrio para a Administragdo 

Publica prover aquisigdes/contratagdes sem o devido amparo e sempre, 
exaustivamente justificadas.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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Alem da motivagdo, ndo e o fata de existir casos onde a dispense e 

permitida que esta pode ser feita sem criterios. Toda dispense deve ser precedida 

de pesquisa de pregos no mercado, quando for possivel e ainda, a empresa a ser 
contratada deve ester com sue documentagdo fiscal rigorosamente atualizada.

E evidente que a verificagdo da regularidade de qualquer decisdo sempre 

depende da verificagdo em cada caso concrete, da ocorrencia, da intensidade 

dos motives invocados pela Administragdo, no entanto, sempre esta deve tratar 

temas que excepcionam a norma com o maxima de criterio para buscar sempre a 

Supremacia do Interesse Publico sobre a do Particular.

Nada mais oportuno do que lembrar a advertencia do Min. Ivan Luz: "As 

excegoes devem ser adotadas com muita cautela para que ndo prolifere a 

corrupgdo estimulada pelas preferencias imotivadas,"

No caso especifico, denota-se que a associagdo a ser contratada ja se utilize 

do espago destinado ao Aterro Sanitario, tal espago foi cedido por antigos gestores 

atraves de comodato. Apesar de entender esse Procurador que o referido 

comodato nem de longe poderia ter sido formalizado, deixamos o debate para 

outra oportunidade. Voltando a analise da possibilidade de contratagdo de 

associagdo de catadores atraves da dispense de licitagdo, torna imperioso informar 
que a formalizagdo do termo de contrato encontra-se embasada em diversas 

reunides em que participaram os membros da associagdo, representantes do 

Governo Municipal e ainda o D. Representante do Ministerio Publico do Estado do 

Parana.

Em uma das diversas reunides ficou acordado que o Municfpio de Palmital 
repassaria o valor pecunidrio na forma de ajuda de custo a associagdo contratada. 
O referido valor tern como base o complemento da renda e ainda contribuir para 

que os associados (todos os membros encontra-se as margens da sociedade sem as 

minimas condigdes de subsistencia) possam recolher contribuigdo previdenciaria, 
que na atualidade nem de longe sdo recolhidos. Esse ponto merece total atengdo, 
pois com os valores repassados pelo municfpio mensalmente, os associados 

poderdo contribuir para previdencia social e passando serem segurados do Regime 

Geral da Previdencia, com os direito que urn trabalhador comum possui.
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Os catadores de materias reutilizaveis e recicldveis desempenham papel 
fundamental na impiementapdo da Politico Nacional de Residues Solidos (PNRS), 
com destaque para a gestdo integrada dos residues solidos. De modo geral, atuam 

nas atividades da coleta seletiva, triagem, classificapdo, processamento e 

comercializapdo dos residues reutilizaveis e recicldveis, contribuindo de forma 

significativa para a cadeia produtiva da reciclagem.

Sua atuapdo, sob condipdes preedrias de trabalho, se da individualmente, 
de forma autdnoma e disperse nas ruas e em lixdes, como tambem, coletivamente, 
por meio de associapdo.

A atuapdo dos catadores de materiais reutilizaveis e recicldveis, cuja 

atividade profissional e reconhecida pelo Ministerios do Trabalho e Emprego desde 

2002, segundo a Classificapdo Brasileira de Ocupapdes (CBO), contribui para o 

aumento da vida util dos aterros sanitdrios e para a diminuipdo da demanda por 
recursos naturais, na medida em que abastece as industrias recicladoras para 

reinserpdo dos residues em suas ou em outras cadeias produtivas, em substituipdo 

ao uso de materias-primas virgem.

A Politico Nacional dos Residues solidos atribui destaque d importdncia dos 

catadores na gestdo integrada dos residues solidos, estabelecendo como alguns 

de seus principios o “reconhecimento do residue solido reutilizdvel e recicldvel como 

um bem econdmico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de 

cidadania” e a “responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos”.

Alem disso, a PNRS incentive a criapdo e o desenvolvimento de cooperatives 

ou de outras formas de associapdo de catadores de materiais reutilizaveis e 

recicldveis e define que sua participapdo nos sistemas de coleta seletiva e de 

logistica reverse deverd ser priorizada. A esse respeito, destaca-se a Lei n° 

11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento bdsico, na 

qual ja havia sido estabelecida a contratapdo de cooperativas e associapdes de 

catadores de materiais recicldveis, por parte do titular dos servipos publicos de 

limpeza urbana e manejo de residues solidos, dispensdvel de licitapdo.

O fortalecimento da organizapdo produtiva dos catadores em cooperativas 

e associapdes com base nos principios da autogestdo, da economia solidaria e do 

acesso a oportunidades de trabalho decente representa, portanto, um passo 

fundamental para ampliar o leque de atuapdo desta categoria profissional na

V
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implementagao da PNRS, em especial na cadeia produtiva da reciclagem, 
traduzindo-se em oportunidades de geragdo de renda e de negocios, dentre os 

quais, a comercializagao em rede, a prestagdo de servigos, a logistica reverse e a 

verticalizagdo da produgdo.

Com isso, importantes conquistas tern sido alcangadas para a fortalecimento 

da atuagdo dos catadores com melhoria das condigoes de trabalho, o que, por 
sua vez, contribui para aprimorar a atuagdo desse segment© na implementagdo da 

PNRS. O Governo Municipal vem atuando no apoio e na promogdo do 

fortalecimento das cooperativas e associagdes de catadores de materiais 

reutilizdveis e recicldveis, por meio de urn conjunto de agdes empreendidas por 

diferentes orgdos, o que requer articulagdo e integragdo entre agdes de cunho 

social, ambiental e de ordem econdmica.

Enfim, por tudo o quanto se viu e se expos, resta evidenciada a possibilidade 

do Ente Municipal formalizar a contratagdo com a Associagdo de Catadores de 

Materiais Recicldveis de Palmital atraves de Dispense de Licitagdo, fazendo uso do 

Artigo 24, XXVII da Lei 8.666/93.

Ainda, poderd o Municipio Contratante se valer da Ata das Reunides 

ocorridas no dmbito do Ministerio Publico do Estado do Parana, bem como do TAC 

firmando com o mesmo drgdo.

CONCLUSAO:

Pelo exposto, esta Procuradoria opina pelo 
prosseguimento do feito, desde que observadas as recomendagdes expedidas 
neste opinativo.

E o parecer, salvo melhor juizo e entendimento.

Palmitol, 02 de margo de 2020.

DANILQjMORIAA SCHREINER
Procurador do Municipio 

OAB/PR 46.945
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P&gina 1 de 1

PODER JUDICIARIO 
JUSTigA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE PALMITAL 
(MATRIZ E FILIAIS) '
CNPJ: 08.462.274/0001-04 
Certidao n°: 1218226/2020 
Expedigao: 14/01/2020, as 08:10:49
Validade: 11/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedigao.

Certifica-se que ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE 
PALMITAL (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 
08.462.274/0001-04, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas.
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedigao.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMA<?Ao IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios & identificagao das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto ds obrigagSes 
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judicials trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos prevldenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio PTlblico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

Dtividas e eugescoes: cndt®tst. jus. br

http://www.tst.jus.br


Voltar (mprimir

CAIJnFA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regular! dade 
do FGTS - CRT

Inscri^So: 08.462.274/0001-04
Razdo Social: assoc dos catadores de materias reciclaveis de palmital 
Endere$o: rua xv de novembro 680 / centro / palmital / pr / 85270-000

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe confene o Art. 
7, da Lei 8.036, de ll- de maio de 1990, certiflca que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servlco - FGTS.

O presente Certificado nao servirci de prova contra cobranga de 
qualsquer d^bltos referentes a contribulgoes e/ou encargos devldos, 
decorrentes das obrigagdes com o FGTS.

Valldade:27/12/2019 a 25/01/2020

Certificagao Numero: 2019122705592641931217

InformagSo obtida em 14/01/2020 08:12:04

A utilizag§o deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificag3o de autentlcidade no site da Caixa:
www.calxa.gov.br

http://www.calxa.gov.br


Estado do Parana 

Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Parana

Certidao Negativa
de D6bito$ Tributaries e de Divida Ativa Estadual

N°021280129-89

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 08.462.274/0001-04
Nome: CNPJ NAO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Publica Estadual inscrever e cobrar d6bitos ainda nao 
registrados ou que venham a ser apurados, certiflcamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos nao existir pendSncias em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data.

Obs.: Esta Certidao engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a ddbitos de 
natureza tribut£ria e nao tribut^ria, bem como ao descumprimento de obrigaqoes tribut^rias acessdrias.

Valida ate 07/05/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidao dever£ ser confirmada via Internet 
www.fazenda.Dr.aov.br

Pigina 1 da 1
EmHido via Internet Publica (0B/01/2020 13:21:42)

V.

http://www.fazenda.Dr.aov.br


minist£rio da fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

i.
•'ITT'

CERTIDAO NEGATIVA DE D£BIT0S RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DlVIDA ATIVA DA
UNlAO

Nome: ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIA]S RECICLAVBS DE PALMITAL 
CNPJ: 08.462.274/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever qualsquer dividas de responsabilidade do 
sujeito passive acima identificado que \terem a ser apuradas, 6 certificado qua n5o constam 
pend§ncias em seu nome, relate a cr6ditos tribut^rios administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscripdes em Dfvida Ati\a da Uniio (DAU) junto d Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). t

■vn;-
Esta certidio 6 v^lida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federative, para 
todos os drgSos e fundos publicos da administrapao direta a ele Mnculados. Refere-se d sltuapSo do 
sujeito passive no Smbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuipSes sociais pre^stas 
nas alfneas 'a' a’d' do par^grafb Onico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitapao desta certidao estci condicionada & verificapSo de sua autenticidade na Internet, nos 
enderepos <http://r1b.govbr> ou <http://www.pgfh.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 08:07:29 do dia 22/01/2020 <hora e data de Brasllla>.
V&iida ate 20/07/2020.
Cddigo de controle da certid§O/'9761.31BE87C3.FB07 
Qualquer rasura ou emenda invalidate este documento.

x-

' .•i •. •

http://r1b.govbr
http://www.pgfh.gov.br


04/02/2020 BCB - Calculadora <Jo cidadSo

XL BANCO CENTRAL 
\yoo BRASH. \ :

[CALFW0302]Infcio Calculadora do cidadao Corregao de valores

Resultado da Corre^ao pelo IPCA (IBGE)

Dados bdsicos da corregao pelo IPCA (IBGE) ...

Dados informados •

01/2019 
12/2019 

R$ 100,00 ( REAL )

Data inicial 
Data final- 
Valor norrwnal

Dados calculados
_ •_________ -f 1 ___________

indlce de corregSo no perfodo 1,04306040 
4,306040 % 

R$ 104,31 ( REAL )
Valor percentual correspondente 
Valor corrigido na data final

hUps-.//www3.bcb.gov.br/CALC1DADAO/publico/comgirPorlndlce.do?method=corrlgirPorlndice 1/1



04/02/2020 Certidao

Municipio de Palmital
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN^AS 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

NEGATIVA
1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA 
FAZENDA MUNICIPAL COBRAR D^BITOS 
CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO 
REFERENTE AO PERlODO COMPREENDIDO 
NESTA CERTIDAO.
2. A PRESENTE CERTIDAO TEM VALIDADE 
ATE05/03/2020, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

IMPORTANTE:

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA 
DEVE A FAZENDA PtlBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABA1XO.

Palmital, 04 de Fevereiro de 2020

CODIGO DE AUTENTICACAO: 
9ZTM7Z3UFFH2J4XX8Q5Q7NEGATIVA N°: 50/2020

FIN ALIDADE: VERIFICACAO

RAZAO SOCIAL: ASSOCIAgAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE 
PALMITAL

ALVARAINSCRICAO ESTADUALCNPJ/CPFINSCRICAO EMPRESA

4102408.462.274/0001-04' 3667
ENDERECO

fRUA XV DE NOVEMBRO, 680 - CENTRO CEP: 83270000 Palmital - PR
CNAE / ATIVIDADES

Atividades de associasdes de defesa de direitos sociais

JOSfi DA LUZ DOS SANTOS CORDEIRO 
Emitido por: JOAO CARLOS MACHADO

jos

pot1

192.168.88.209.7474/stnVstmOTrtidao.view.logic?modelView.tpCadastroStm=EMPRESA_DO_MUNICIPIO&certidaoModel.ldCertidao=1229 1/1
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Email: rcpalmital@hotmaiI.com 
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Municipio de Palmital
Solicitagao 38/2020 

Termo de Referenda

P^gina:1

Solicitagio
Nurwro Tipo N° sdicitante Eniidoem

02/03/2020
Quantidade de Hens

138 Contratagao de Servigo 1
Solicitante.
CM go

2980-7 ROSILCA GOMES CA SILVA

Processo Gerado
None Nurrero

0/2020
Local
CMgo Noire

Gabinete do Secreterio de Meio Ambiente e Turismo38
6rg3o Pagamento-------------------------

Forrm
MEDIANTE EMISSAO DE

None

12 SECRETARY ESPECAL DO MBO AMBIENTE ETURISMO
Entrega
Local Prazo

Daspalmtial-paranA
DescrigSo:
Contratacpao de associagSo visando a execugao do programa de Coleta Seletiva, instituido pela Lei n. 
12.305/2010, que preve e estruturagao do trabalho de separagao e preparagSo de materials recicldveis 

lixo urbano, para fins de encaminhamento para reciclagem, bem como, zelar pela higiene publica, 
.xsando h melhoria do ambiente, a saude e bem estar da populag5o, reduzir os custos dos servigos de 
coleta dos residues sdlidos prestados pelo Municipio, aumentar a vida util do aterro sanit^rio, 
estimular a ampliagSo de renda das familias de catadores de materials recicl&veis, poupar o uso de 
recursos naturals utilizados como materias primas, promovendo a conservagfio do meio ambiente e 
combate a poluigSo, promover a uniao dos catadores com o objetivo de conquistar seus direitos de 
cidadania, dignidade, organizagao social, economica e capacitagao tecnica de materials recicl&veis 
no municipio de Palmital.
Lote

001 Lote 001

C6digo Nome

012742 CONTRATAQAO DE ASSOCIAQAO VISANDO A EXECUCAO DO PROG. COLETA SELETIVA 
INSTITUIDO PELA LEI N. 13.205/2010, QUE PREVE E ESTRUTURAQAO DO TRABALHO DE 
SEPARAQAO E PREPARAQAO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO LIXO URBANO, PARA FINS 
DE ENCAMINHAMENTO PARA RECICLAGEM, BEM COMO, ZELAR PELA HIGIENE PUBLICA, 
VISANDO A MELHORIA DO AMBIENTE, A SAUDE E BEM ESTAR DA POPULAQAO, REDUZIR 
OS CUSTOS DOS SERVIQOS DE COLETA DOS RESIDUOS S6LIDOS PRESTADOS PELO 
MUNICIPIO, AUMENTAR A VIDA UTIL DO ATERRO SANITARIO, ESTIMULAR A AMPLIAQAO 
DE RENDA DAS FAMILIAS DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS, POUPAR O USO 
DE RECURSOS NATURAIS UTILIZADOS COMO MATERIAS PRIMAS, PROMOVENDO A 
CONSERVAQAO DO MEIO AMBIENTE E COMBATE A POLUIQAO, PROMOVER A UNlAO DOS 
CATADORES COM O OBJETIVO DE CONQUISTAR SEUS DIREITOS DE CIDADANIA, 
DIGNIDADE, ORGANIZAQAO SOCIAL, ECONOMICA E CAPACITAQAO TECNICA DE 
MATERIAIS RECICLAVEIS.

Unidade Quantidade
12,00

Unitario
16.800,00

Valor
201.600,00MES

12 SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO 
002 Departamento de Meio Ambiente e Turismo 

18.541.1801-2126 Triagem de Residues
3.3.90.39.82.03 PRESTAQAO DE SERVIQOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS 

00000 Recursos Ordinarios (Livres)
Do Exercicio

05520
12,00 201.600,00

TOTAL 201.600,00

TOTAL GERAL 201.600,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

12.002.18.541.1801.2126
Cod 05520 Fonte 00000 G.Fonte E

201.600,00 
201.600,100

}
-r

Antmmjo 5/jnte*®

Emitidopor: ANTONIO FERRAZ DE LIMA NETO, na vers§o: 5524 h 03/03/2020 09:48:01



Municipio de Palmital
Solicitagao 38/2020 

Termo de Referenda

PaginalEqm plane

Solicitagao

Nurrero Erntido em

02/03/2020
Quantidade de itensN° solicitanteTipo

11Contratagao de Servigo38
Processo Gerado
Nurrero

Solicitante_______________________________

Cddgo None

2980-7 ROSILD4 GOMES DA SILVA 0/2020
Local
C6dgo None

Gabinete do Secretcirio de Meio Ambiente e Turismo38
Pagamento-------------------------
Forne

MEDIA NTE EMISSAO DE

Orgao
None

12 SECRETARY ESPECIAL DO MEJO AMBIENTE E TURISMO
Entrega

Prazo

Dias
Local

PALMfTAL-PARANA
Descrigao:
Contratagao de associagao visando a execug§o do programa de Coleta Seletiva, instituido pela Lei n. 
12.305/2010, que preve e estruturagao do trabalho de separagao e preparagao de materials recicldveis 

o lixo urbano, para fins de encaminhamento para reciclagem, bem como, zelar pela higiene publica, 
visando a melhoria do ambiente, a saude e bem estar da populagao, reduzir os custos dos servigos de 
coleta dos residues sdlidos prestados pelo Municipio, aumentar a vida util do aterro sanitario, 
estimular a ampliagao de renda das familias de catadores de materials reciclaveis, poupar o uso de 
recursos naturals utilizados como matdrias primas, promovendo a conservag5o do meio ambiente e 
combate a poluigSo, promover a uniao dos catadores com o objetivo de conquistar seus direitos de 
cidadania, dignidade, organizagao social, economica e capacitagao tdcnica de materials reciclaveis 
no municipio de Palmital.
Lota

001 Lote 001
Unitiirio

16.800,00

Valor

201.600,00

Unidade

MES

Quantidade
12,00

Codigo Nome
012742 CONTRATAQAO DE ASSOCIAQAO VISANDO A EXECUgAO DO PROG. COLETA SELETIVA 

INSTITUlDO PELA LEI N. 13.205/2010, QUE PREVE E ESTRUTURAQAO DO TRABALHO DE 
SEPARAGAO E PREPARAQAO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO LIXO URBANO, PARA FINS 
DE ENCAMINHAMENTO PARA RECICLAGEM, BEM COMO, ZELAR PELA HIGIENE PUBLICA, 
VISANDO A MELHORIA DO AMBIENTE, A SAUDE E BEM ESTAR DA POPULAgAO, REDUZIR 
OS CUSTOS DOS SERVigOS DE COLETA DOS RESIDUOS SGUDOS PRESTADOS PELO 
MUNICIPIO, AUMENTAR A VIDA UTIL DO ATERRO SANITARIO, ESTIMULAR A AMPLIAgAO 
DE RENDA DAS FAMlUAS DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS, POUPAR O USO 
DE RECURSOS NATURAIS UTILIZADOS COMO MATER IAS PRIMAS, PROMOVENDO A 
CONSERVAgAO DO MEIO AMBIENTE E COMBATE A POLUigAO, PROMOVER A UNlAO DOS 
CATADORES COM O OBJETIVO DE CONQUISTAR SEUS DIREITOS DE CIDADANIA, 
DIGNIDADE, ORGANIZAgAO SOCIAL, ECONOMICA E CAPACITAgAO TECNICA DE 
MATERIAIS RECICLAVEIS.

TOTAL 201.600,00

TOTAL GERAL 201.600,00

ROSILDA GOMES DA SILVA 
Secretaria Municipal de Meio Ambente

03«3/2020 09:44:06Emitido pa: ANTONIO FERRAZ DE LIMA NETO, na versao: 5524 h



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL • PR
CNPJ 75sao025f0001-a2

GESTAO 2017-2020

Palmital (PR), 02 de Margo de 2020.

Assunto: Autorizagdo de Licitagdo e encaminhamento do procedimento. 
De: Prefeito Municipal
Para: Departamento de Contabilidade e Procuradoria Jundica.

A Secretaria do Meio Ambiente Protocolou pedido requisitando seja determinada a 

abertura de procedimento para a Contratagdo de associagdo visando a execugdo 

do programa de Coleta Seletiva, instituido pela Lei n. 13.205/2010, que preve e 

estruturagdo do trabalho de separagdo e preparagdo de materiais recicldveis do lixo 

urbano, para fins de encaminhamento para reciclagem, bem como, zelar pela 

higiene publica, visando d melhoria do ambiente, a saude e bem estar da populagdo, 
reduzir os custos dos servigos de coleta dos residues solidos prestados pelo Municipio, 
aumentar a vida util do aterro sanitario, estimular a ampliagdo de renda das familias 

de catadores de materiais recicldveis, poupar o uso de recursos naturals utilizados 

como materias primas, promovendo a conservagdo do meio ambiente e combate d 

poluigdo, promover a unido dos catadores com o objetivo de conquistar seus direitos 

de cidadania, dignidade, organizagdo social, econdmica e capacitagdo tecnica de 

materiais recicldveis no municipio de Palmital, DEFIRO o pedido.

Outrossim, determine o encaminhamento do presente para os seguintes setores: 
Departamento de Contabilidade, para que indique os recursos orgamentdrios 

disponiveis para a realizagdo do procedimento;
Procuradoria Juridica, para que elabore o parecer acerca da necessidade de 

procedimento licitatorio, indicanj

a)

b)
modalidade compativel com o objeto e 

valor, bem como as demai&^drovidencias a serem adotadas para o certame;

AtendjosamenL

VALDENEI DE SQUZA
PrOfeito Municipal

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PR- CNPJ 75680025f0001.82

GESTAO 2017-2020

PROCEDIMENTO DE UCITACAO N° 0U/2020

DISPENSA DE LICITACAO N° 004/2020

OBJETO: Contratagao de associagdo visando a execugdo do programa de Coleta Seletiva, 

instituido pela Lei n. 13.205/2010, que preve e estruturagdo do trabalho de separagdo e 

preparagdo de materiais reciclaveis do lixo urbano, para fins de encaminhamento para 

reciclagem, bem como, zelar pela higiene publica, visando a melhoria do ambiente, a saude 

e bem estar da populagao, reduzir os custos dos servigos de coleta dos residues solidos 

prestados pelo Municipio, aumentar a vida util do aterro sanitario, estimular a ampliagdo de 

renda das familias de catadores de materiais reciclaveis, poupar o uso de recursos naturais 

utilizados como materias primas, promovendo a conservagdo do meio ambiente e combate 

d poluigdo, promover a unido dos catadores com o objetivo de conquistar seus direitos de 

cidadania, dignidade, organizagdo social, economica e capacitagdo tecnica de materiais 

reciclaveis no municipio de Palmital no ano de 2020.

VALOR: R$ 201.600,00 (Duzentos e um mil e seiscentos reais).

PRAZO DE VIGENCIA: 01 de Margo de 2020

PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado mediante apresentagao das respectivas notas 

fiscais.

CONTRATADO: ASSOCIAgAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE PALMITAL -PR. 

CNPJ/MF: 08.462.274/0001

DOTACAO ORCAMENTARIA:

JUSTIFICATIVA: O presente procedimento de Dispense de Licitagdo tern fundamento no 
Artigo 24, XXVII, da Lei 8.666/93, nos termos do Oficio da Secretaria responsdvel, bem como 
do parecer jundico, qu> asam este process©.

Palmital-PR, 02 de^Mgrgo de 2020.

VALDENEI DE S' :a
Prefeito Municipal

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PR
^ CNPJ rsssaozsraoo 1-B2

GESTAO 2017-2020

HOAAOLOGACAO

PROCEDIMENTO DE LICITACAO N° 016/2020 

DISPENSA DE LICITAgAO N° 004/2020

OBJETO: Contratagao de associagdo visando a execugdo do programa de Coleta Seletiva, 
institufdo pela Lei n. 13.205/2010, que preve e estruturagdo do trabalho de separagdo 
e preparagdo de materials recicldveis do lixo urbano, para fins de encaminhamento 
para reciclagem, bem como, zelar pela higiene publica, visando a melhoria do 
ambiente, a saude e bem estar da populagdo, reduzir os custos dos servigos de coleta 
dos resfduos solidos prestados pelo Municfpio, aumentar a vida util do aterro sanitario, 
estimular a ampliagdo de renda das famflias de catadores de materials recicldveis, 
poupar o uso de recursos naturais utilizados como materias primas, promovendo a 
conservagdo do meio ambiente e combate a poluigdo, promover a unido dos 
catadores com o objetivo de conquistar seus direitos de cidadania, dignidade, 
organizagdo social, economica e capacitagdo tecnica de materiais recicldveis no 
municfpio de Palmital no ano de 2020.

Com fundamento nas informagoes constantes na Solicitagao da Secretaria Municipal 
de Administragdo datada de 30 de janeiro de 2020, ante as justificativas que se 
embasam no artigo 24, XXVII, da Lei Federal n° 8.666/93, o Prefeito Municipal resolve 
HOAAOLOGAR a inexigibilidade de licitagdo para fornecimento da prestagdo dos 
servigos supramencionados, perfazendo o valor de : R$ 201.600,00 (Duzentos e um mil 
e seiscentos reals)., sendo em parcelas mensais de R$ 16.800,00 (Dezesseis Mil e 
Oitocentos Reais) pelo perfodo de 12 (doze) meses, tendo como contratada a 
Associagdo dos Catadores de Materiais recicldveis de palmital - PR, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n. 08.462.274/0001-04. Para a efetivagdo da presente de Dispense de 
Licitante levou-se em conta o Art. 24, XXVII, da Lei Federal n° 8.666/93, visando o 
atendimento ao interesse publi-

Ediffcio da Prefeitura Municipafde Palmital-P/?, 02 de Margo de 2020.

como Lei 13.205/2010.

VALDtNEI DE SOUZ

fefeito Municipal

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



mp PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PR
i CNPJ 75fitt0O25f0Oai.B2

GESTAO 2017-2020

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICACAO

PROCEDIMENTO DE LICITAgAO N° 016/2020 
DISPENSA DE LICITAgAO N° 004/2020

OBJETO: Contratagao de associagao visando a execugdo do programa de Coleta Seletiva, 
institufdo pela Lei n. 13.205/2010, que preve e estruturagdo do trabalho de separagdo 
e preparagdo de materiais reciclaveis do lixo urbano, para fins de encaminhamento 
para reciclagem, bem como, zelar pela higiene publica, visando d melhoria do 
ambiente, a saude e bem estar da populagdo, reduzir os custos dos servigos de coleta 
dos residues solidos prestados pelo Municipio, aumentar a vida util do aterro sanitario, 
estimular a ampliagao de renda das familias de catadores de materiais reciclaveis, 
poupar o uso de recursos naturais utilizados como materias primas, promovendo a 
conservagao do meio ambiente e combate a poluigdo, promover a unido dos 
catadores com o objetivo de conquistar seus direitos de cidadania, dignidade, 
organizagdo social, economica e capacitagdo tecnica de materiais reciclaveis no 
municipio de Palmital no ano de 2020.

Tendo em vista que a documentagdo referente d Dispense de Licitagdo n° 004/2020 atende 
a todos os requisites do artigo 24, XXVII, da Lei 8.666/93;

Considerando o parecer jundico, o qual foi favordvel a homologagdo da presente Dispense 
de Licitagdo;

Com efeito, RATIFICO todas as formalidades legais e autorizo a Dispensa de Licitacdo n. 

004/2020, para a contratagdo dos servigos supramencionados, com a ASSOCIAgAO 

DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE PALMITAL -PR, inscrita no CNPJ/MF sob

:01.600,00 (Duzentos e um mil e seiscentos reals).o n° 08.462.274/0001, no valor de :

PUBLIQUE-SE.

02 cirgo de 2020.

VALDENEI DE SOUZA

Pt^feito Municipal

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR.»
CNPJ 75SBU02Si'OO01-B2

GESTAO 2017-2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO

Departamento de Compras e Licitagoes

EXTRATO DE CONTRATO N° 020/2020

Procedimento Licitatorio n° 016/2020

Dispensa de Licitagdo n° 004/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMITAL, inscrito no CNPJ n° 75.680.025/0001-82, com 
sede no Rua Moises Lupion, n° 1001, Centro, Palmital-PR, neste ato representado 
pelo Prefeito Municipal Sr. VALDENEI DE SOUZA, doravante denominado
CONTRATANTE.

CONTRATADO: ASSOCIAgAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE 
PALMITAL - PR., pessoa jundica de direito privado interna, inscrita no CNPJ/MF n. 
08.462.274/0001-04, com sede na Rua Xv de Novembro, 680, centre, Palmital - PR,

OBJETO: Contratagdo de associagdo visando a execupdo do programa de Coleta 

Seletiva, instituido pela Lei n. 13.205/2010, que preve e estruturapdo do trabalho de 

separapdo e preparapdo de materiais recicldveis do lixo urbano, para fins de 

encaminhamento para reciclagem, bem como, zelar pela higiene publica, visando 

d melhoria do ambiente, a saude e bem estar da populapdo, reduzir os custos dos 

servipos de coleta dos residues solidos prestados pelo Municipio, aumentar a vida 

util do aterro sanitdrio, estimular a ampliapdo de renda das familias de catadores 

de materiais recicldveis, poupar o uso de recursos naturais utilizados como materias 

primas, promovendo a consen/apdo do meio ambiente e combate d poluipdo, 

promover a unido dos catadores com o objetivo de conquistar seus direitos de 

cidadania, dignidade, organizapdo social, economica e capacitapdo tecnica de 

materiais recicldveis no municipio de Palmital.

DATA DO CONTRATO: 02 de Marpo de 2020 

VIGENCIA: 01 de Marpo de 2021.

VALOR TOTAL: R$ 201.600,00 (Duzentos e um mil e seiscentos reals). 

FORO: Comarca de Palmital-PR.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222
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ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 
DISPENSA DE LICITACAO 004/2020

PROCEDIMENTO DE LICITACAO N° 016/2020 
DISPENSA DE LICITACAO N° 004/2020
OBJETO: Contrata?ao de associa?§o visando a execufSo do 
programa de Coleta Seletiva, instituido pela Lei n. 
13.205/2010, que preve e estruturagao do trabalho de separagSo 
e prepara9ao de materials reciclaveis do lixo urbano, para fins 
de encaminhamento para reciclagem, bem como, zelar pela 
higiene publica, visando & melhoria do ambiente, a saiide e 
bem estar da popula^o, reduzir os custos dos servi^os de 
coleta dos residues sdlidos prestados pelo Municipio, aumentar 
a vida util do aterro sanitario, estimular a amplia^ao de renda 
das familias de catadores de materials reciclaveis, poupar o uso 
de recursos naturals utilizados como malarias primas, 
promovendo a conserva^ao do meio ambiente e combate k 
polui^ao, promover a uniao dos catadores com o objetivo de 
conquistar seus direitos de cidadania, dignidade, organiza^So 
social, economica e capacitate tecnica de materials reciclaveis 
no municipio de Palmital no ano de 2020.
VALOR: R$ 201.600,00 (Duzentos e urn mil e seiscentos 
reais).
PRAZO DE VIGENCIA: 01 de Mar?o de 2021 
PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado mediante 
apresentato das respectivas notas fiscais.
CONTRATADO: ASSOCIACAO DOS CATADORES DE 
MATERIAIS RECICLAVEIS DE PALMITAL -PR. 
CNPJ/MF: 08.462.274/0001 
DOTA^AO OR^AMENTARIA:
JUSTIFICATIVA: O presente procedimento de Dispensa de 
Licita^ao tern fundamento no Artigo 24, XXVII, da Lei 
8.666/93, nos termos do Oficio da Secretaria responsavel, bem 
como do parecer juridico, que embasam este processo.

Palmital-PR, 02 de Margo de 2020.

VALDENEI DE SOUZA 
Prefeito Municipal

HOMOLOGACAO
PROCEDIMENTO DE LICITACAO N° 016/2020 
DISPENSA DE LICITACAO N° 004/2020

OBJETO: ContratagSo de associagao visando a execugao do 
programa de Coleta Seletiva, instituido pela Lei n. 
13.205/2010, que preve e estruturagao do trabalho de separagSo 
e preparagao de materials reciclaveis do lixo urbano, para fins 
de encaminhamento para reciclagem, bem como, zelar pela 
higiene publica, visando a melhoria do ambiente, a saiide e 
bem estar da populagao, reduzir os custos dos servigos de 
coleta dos residues solidos prestados pelo Municipio, aumentar 
a vida util do aterro sanitario, estimular a ampliagSo de renda 
das familias de catadores de materiais reciclaveis, poupar o uso 
de recursos naturals utilizados como mat^rias primas, 
promovendo a conservagSo do meio ambiente e combate a 
poluigifo, promover a uni3o dos catadores com o objetivo de 
conquistar seus direitos de cidadania, dignidade, organizagSo 
social, economica e capacitag§o tecnica de materiais recicldveis
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no municipio de Palmital no ano de 2020.
Com fundamento nas informa95es constantes na Solicita9ao da 
Secretaria Municipal de Administrate datada de 30 de Janeiro 
de 2020, ante as justificativas que se embasam no artigo 24, 
XXVII, da Lei Federal n° 8.666/93, o Prefeito Municipal 
resolve HOMOLOGAR a inexigibilidade de licitato para 
fornecimento da prestato dos services supramencionados, 
perfazendo o valor de : R$ 201.600,00 (Duzentos e um mil e 
seiscentos reals)., sendo em parcelas mensais de R$ 16.800,00 
(Dezesseis Mil e Oitocentos Reais) pelo periodo de 12 (doze) 
meses, tendo como contratada a Associate dos Catadores de 
Materials reciclaveis de palmital - PR, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n. 08.462.274/0001-04. Para a efetivato da presente de 
Dispensa de Licitante levou-se em conta o Art. 24, XXVII, da 
Lei Federal n0 8.666/93, visando o atendimento ao interesse 
publico, bem como Lei 13.205/2010.

Edificio da Prefeitura Municipal de Palmital-PR, 02 de Margo 
de 2020.

VALDENEI DE SOUZA 
Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICACAO
PROCEDIMENTO DE LICITACAO N° 016/2020 
DISPENSA DE LICITACAO N° 004/2020

OBJETO: Contratagao de associagao visando a execug3o do 
programa de Coleta Seletiva, instituido pela Lei n. 
13.205/2010, que preve e estruturagao do trabalho de separagSo 
e preparagao de materials reciclaveis do lixo urbano, para fins 
de encaminhamento para reciclagem, bem como, zelar pela 
higiene publica, visando a melhoria do ambiente, a saude e 
bem estar da popuIagSo, reduzir os custos dos servigos de 
coleta dos residues sdlidos prestados pelo Municipio, aumentar 
a vida util do aterro sanitario, estimular a ampliagSo de renda 
das familias de catadores de materials reciclaveis, poupar o uso 
de recursos naturals utilizados como materias primas, 
promovendo a conservag3o do meio ambiente e combate 3 
poluigSo, promover a uniSo dos catadores com o objetivo de 
conquistar seus direitos de cidadania, dignidade, organizagSo 
social, economica e capacitagao tdcnica de materials reciclaveis 
no municipio de Palmital no ano de 2020.
Tendo em vista que a documentagSo referente a Dispensa de 
Licitagao n° 004/2020 atende a todos os requisites do artigo 24, 
XXVII, da Lei 8.666/93;
Considerando o parecer juridico, o qual foi favoravel a 
homologagao da presente Dispensa de Licitagao;
Com efeito, RATIFICO todas as formalidades legais e 
autorizo a Dispensa de Licitacao n. 004/2020. para a 
contratagSo dos servigos supramencionados, 
ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS 
RECICLAVEIS DE PALMITAL -PR, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n° 08.462.274/0001, no valor de : R$ 201.600,00 
(Duzentos e um mil e seiscentos reais),

com a

PUBLIQUE-SE.

Palmital-PR, 02 de Margo de 2020.

VALDENEI DE SOUZA 
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 
Departamento de Compras e Licitagdes
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EXTRATO DE CQNTRATO N° 020/2020
Procedimento Licitatdrio n° 016/2020 
Dispensa de LicitagSo n° 004/2020
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMITAL, inscrito 
no CNPJ n° 75.680.025/0001-82, com sede na Rua Moisds 
Lupion, n° 1001, Centro, Palmital-PR, neste ato representado 
pelo Prefeito Municipal Sr. VALDENEI DE SOUZA, 
doravante denominado CONTRATANTE.
CONTRATADO: ASSOCIACAO DOS CATADORES DE 
MATERIAIS RECICLAVEIS DE PALMITAL - PR., 
pessoa juridica de direito privado interna, inscrita no CNPJ/MF 
n. 08.462.274/0001-04, com sede na Rua Xv de Novembro, 
680, centre, Palmital - PR,
OBJETO: Contrata^ao de associat^o visando a execute do 
programa de Coleta Seletiva, instituido pela Lei n. 
13.205/2010, que preve e estrutura^ao do trabalho de separa9ao 
e prepara^ao de materials reciclaveis do lixo urbano, para fins 
de encaminhamento para reciclagem, bem como, zelar pela 
higiene publica, visando a melhoria do ambiente, a saude e 
bem estar da populate, reduzir os custos dos servifos de 
coleta dos residues solidos prestados pelo Municipio, aumentar 
a vida util do aterro sanitario, estimular a amplia^o de renda 
das familias de catadores de materials reciclaveis, poupar o uso 
de recursos naturals utilizados como malarias primas, 
promovendo a conservafao do meio ambiente e combate & 
polui9ao, promover a uniao dos catadores com o objetivo de 
conquistar seus direitos de cidadania, dignidade, organiza9So 
social, economica e capacita9ao tecnica de materials reciclaveis 
no municipio de Palmital.
DATA DO CONTRATO: 02 de Mar90 de 2020 
VIGENCIA: 01 de Mar90 de2021.
VALOR TOTAL: R$ 201.600,00 (Duzentos e um mil e 
seiscentos reais).
FORO: Comarca de Palmital-PR.

> *

Publicado por: 
Antonio Ferraz de Lima Neto 

Codigo Identificador:DC48C567

Materia publicada no Diario Oficial dos Municipios do Parana 
no dia 03/03/2020. Edi^o 1960 
A verifica9ao de autenticidade da materia pode ser feita 
informando o eddigo identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/
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https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/aml/DetalhesProceMural de Licita^oes Municipals

* TCEPR
Voltar

Detalhes processo licitatorio
informacOes Gerais---------------------

Entidade Executora MUNICIPIO DE PALMITAL

Ano* 2020

N° licitagao/dispensa/inexigibilidade* 4

Modalidade* Processo Dispensa 

Numero edital/processo* 016/2020

Recursos provenientes de organlsmos Internacionais/multllaterais de cr6dlto- 
Instituigao Financeira

Contrato de Emprestimo

Descrigao Resumida do Objeto* Contratagao de associagao visando a execugao do programa de Coleta Seletiva, 
instituido pela Lei n. 12.305/2010, que preve e estruturagSo do trabalho de 
separagao e preparagao de materiais reciclaveis do lixo urbano, para fins de 
encaminhamento para recidagem, bem como, zelar pela higiene publica, visando a

Dotag3o Orgamentaria* 1200218541180121263390398203 

Prego meiximo/Referencia de prego - 201.600,00
R$*

Data Publicagao Termo ratificagao 02/03/2020

Data de Langamento do Edital

Data da Abertura das Propostas

Ha itens exclusives para EPP/ME? 
Ha cota de participagao para EPP/ME? Percentual de participag§o: o,00

Trata-se de obra com exigencia de subcontratagao de EPP/ME? 
Ha prioridade para aquisigoes de microempresas regionais ou locais?

Data Cancelamento

cpf: 66980070991 (Logout)
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TP prefeitura municipal de PALMITAL - PR
CNPJ 75SS0025i‘0001-&2

GESTAO 2017-2020

CONTRATO N° 020/2020

PROCEDIMENTO LICITAT6RIO N° 016/2020 

DISPENSA DE LICITACAO N° 004/2020

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM o MUNICIPIO DE PALMITAL PR E A 

ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE PALMITAL - PR.

O MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, Pessoa Juridica de Direito Publico Interno, 

inscrito no CNPJ/MF n. 75.680.025/0001-82, com sede no Rua Moises Lupion, 

1001, Centro, Palmital - PR., neste ato representado por seu Prefeito Municipal 

VALDENEI DE SOUZA, brasileiro, casado, portador do RG 6.446.615-1 SSP-PR e 

inscrito no CPF/MF sob o n° 795.770.409-34, domiciliado no Rua XV de 

Novembro, 534, centra, Palmital-PR, doravante denominado simplesmente 

CONTRATANTE e, de outro lado, como CONTRATADA a ASSOCIACAO DOS 

CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE PALMITAL - PR., pessoa juridica de 

direito privado interna, inscrita no CNPJ/MF n. 08.462.274/0001-04, com sede na 

Rua Xv de Novembro, 680, centra, Palmital - PR, resolvem celebrar o presente 

contrato de acordo com as formalidades constantes do Procedimento de 

Licitagdo n° 016/2020 e Dispense de Licitagdo n. 004/2020, resolvem celebrar o 

presente contrato, com fundamento legal na Lei Federal n. 8.666/93 (com suas 

alteragoes), e demais normas apliedveis d especie, ao qual, as partes sujeitam- 

se a cumprir, bem como a Lei 12.305/2010, e a Dispense de Licitagdo 004/2020, 

mediante as seguintes cldusulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

Contratagdo de associagdo visando a execugdo do programa de Coleta

Seletiva, instituido pela Lei n. 12.305/2010, que preve e estruturagdo do trabalho 

de separagdo e preparagdo de materiais rqCicldveis do lixo urbano, para fins

como, zelar pela higiene publica,de encaminhamento para reciclagem, b

if
(/

tOOO - Palmital - PRRua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 8527
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^ PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
CNPJ7KB0a2SK>O01.&2i GESTAO 2017-2020

visando d melhoria do ambiente, a saude e bem estar da populagao, reduzir 

os custos dos servigos de coleta dos residues solidos prestados pelo Munidpio, 

aumentar a vida util do aterro sanitdrio, estimular a ampliagdo de renda das 

familias de catadores de materiais reciclaveis, poupar o uso de recursos 

naturals utilizados como materias primas, promovendo a conservagdo do meio 

ambiente e combate a poluigdo, promover a unido dos catadores com o 

objetivo de conquistar seus direitos de cidadania, dignidade, organizagdo 

social, economica e capacitagdo tecnica de materiais reciclaveis no 

munidpio de Palmital.

PARAGRAFO UNICO Os servigos deverdo ser executados contorme 

cronograma estabelecido pelo Contratante, atraves da Secretaria do Meio

Ambiente ou quern essa indicar. Mediante previo ajuste e expressa autorizagdo 

do Contratante, os servigos ndo executados em feriados, caso fortuito ou forgo 

maior, deverdo ser realizados em outras datas, a titulo de compensagdo. No 

que se refere a coleta de residues solidos, o contratado em parceria com o 

municipio, atraves da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, elaborard 

cronograma, bem como, quais serdo as rotas.

CLAUSULA SEGUNDA - FUNDAMENTO LEGAL

O presente Contrato tern fundamento no artigo 24, XXVII da Lei Federal n° 

8666/93, em razdo da singularidade dos servigos prestados.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

a) Disponibilizar espago fisico, que atenda as necessidades da 

Contratada para triagem do material recicldvel, cjdai ^eja, unidade de triagem, 

anexa ao imovel do Aterro Sanitdrio. No local deverd conter bqnhejro feminino 

e masculino, devendo possuir chuveiros para bqnho&f

-000 - Palmital - PRRua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP

Fone Fax: (42) 3657-1222



,I> PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
8* CNPJ 756aa025f0001-&2$

GESTAO 2017-2020

b) Disponibilizar a titulo de “Cessao de Uso" os seguintes equipamentos: 

esteira transportadora.

c) Disponibilizar, a titulo de ajuda de custo na forma de repasse financeiro, 

ajuda mensal e ininterrupta da importbncia de R$ 16.800,00 (Dezesseis mil e 

oitocentos reais), rateados aos associados, conforme o Plano de Trabalho, 

parte integrante deste contrato. O valor descrito acima engloba tambem os 

custos de contribuigao previdencidria e outros encargos trabalhistas de todos 

os membros da associagdo contratada. O valor mensal sera depositado todo 

dia 10 (Dez) de cada mes em conta bancdria aberta para esse tim, 

preferencialmente do Banco do Brasil;

d) O rateio descrito no pardgrafo anterior letra “c" deverd ser feito atraves de 

deposit© ou transferencia bancdria para cada associado.

e) Apoiar o trabalho da Associagdo contratada, encaminhando ao local de 

triagem todo material recicldvel proveniente da coleta seletiva implantada no 

Municipio Contratante;

f) Manter servigos de retirada periodica dos rejeitos provenientes da 

triagem de materiais recicldveis e seu devido transpose ate d area de 

disposigdo de residues sdlidos do aterro;

g) Arcar com as despesas de dgua e energia eletrica do imdvel, local 

onde serdo realizadas as triagens, qual seja, Unidade de Triagem, anexo ao 

Aterro Sanitdrio Municipal;

h) Assessorar, periodicamente, os Membros da Associagdo Contratada,
Z' _/visando o fortalecimento e desenvolvimento institutional da entidade;

/
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i) Acompanhar e fiscalizar os servigos prestados pela Contratada, bem 

como o cumprimento fiel do present© instrumento, inclusive no que consiste a 

produtividade dos Servigos Prestados, disponibilizando Equipamentos de 

Seguranga nos termos da legislagdo vigente, tais como, luvas, mascaras, 

capacetes, oculos, protetor auricular, botas de borracha e macacao;

j) Manter programas de Educagdo Ambiental que garantam a 

continuidade e eficdcia da coleta seletiva;

I) Promover a divulgagdo do Programa de Coleta Seletiva junto d toda 

comunidade urbana e se possfvel rural;

Coibir e fiscalizar a existencia de trabalho infantil no ambient© destinado 

a prestagdo dos servigos, ou seja, barracdo de triagem/aterro sanitario;

m)

O Municipio disponibilizard o veiculo M.Benz-Acello 1016, tipo 

car/caminhdo /fechado, placa AVK -3692, juntamente com o motorista, 

atraves de requisigdo antecipada de no minimo 24:00 Horas de antecedencia, 

para o transport© do material reciclado separado ate o ponto de venda mais 

proximo, se necessaries for;

n)

O Municipio disponibilizard veiculo apropriado para o transport© dos 

membros da Associagdo Contratada ate o local onde os servigos serdo 

prestados, qual seja Aterro Sanitario Municipal, partindo da praga central as 

OShOOmin. retornando as 1 lh30min. Apos o almogo, o veiculo saird as 13h00min. 

e retonard as IZhOOmin. Compete ao Contratante arcar com toda despesas 

de locomogdo dos membros da Associagdo ate o local de trabalho.

o)>

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

a) Promover a triagem dos produtps da/coleta seletiva de materiais

ores e estabelecimentos dedatarecicldveis, mediante organizagdo das'
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criterios de trabalho, objetivando sempre a maior eficiencia no programa de 

coleta seletiva alem dos beneffcios ambientais, socials e de saude publica 

decorrentes desta prdtica;

b) Administrar o desenvolvimento do trabalho operacional de triagem, 

prensagem, estocagem e comercializagdo dos materiais recicldveis 

provenientes de coleta seletiva;

c) Cuidar da conservagdo e manutengdo do imovel e dos demais 

equipamentos cedido pelo munidpio;

d) Operar de forma cuidadosa os equipamentos listados e garantir a 

manutengdo, quando necessdrio;

e) Cadastrar e fornecer crachds de identificagdo aos associados da 

Contratada, bem como garantir que os mesmos trabalhem uniformizados e 

com os equipamentos de seguranga necessaries cedidos pelo Municfpio 

Contratante;

f) Ampliar, o quadro de associados nos termos estatutdrios, visando a 

um maior controle da qualidade do trabalho de coleta seletiva e integragdo 

de todos os Membros da Associagdo contratada aos objetivos sociais da 

Associagdo, bem assim aos objetivos sociais deste Contratada;
>

g) Permitir e facilitar, aos orgdos competentes do Municfpio, a 

supervisao e o acompanhamento das agoes relatives ao cumprimento do 

presente Contratado, assegurando aos mesmos a possibilidade a qualquer 

momento de intervir nas areas contabeis, administrative e tecnico-profissional;

Comunicar de imediato o Contratado sobre o/encerramento de suas 

atividades, caso isso ocorra;

h)
/

I
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i) Restituirem em bom estado de conservagao, o bem imovel e moveis que Ihe 

forem cedidos, quando do termino deste Contrato;

j) Associagdo Contratada e seus associados sdo responsdveis pelo 

recolhimento das contribuigoes previdencidrias e outros encargos trabalhistas;

I) Manter em dia a regularidade fiscal e tributdria da Associagdo contratada, 

sob pena de rescisdo contratual, nos termos da legislagdo pertinente a 

especie;

m) E obrigatdrio o uso de equipamentos de seguranga nos termos legislagdo 

vigente, tais como, luvas, mascaras, capacetes, dculos, protetor auricular, 

botas de borracha e macacdo. Aquele que ndo estiver fazendo uso dos 

equipamentos de seguranga cedidos pelo Contratante em hipdtese alguma 

poderd adentrar no local onde os materiais estardo sendo selecionados;

n) Compete a Associagdo Contratada manter o espago utilizado pelos 

membros da Associagdo em perfeita condigdes e higiene, devendo a 

associagdo diariamente providenciar a varredura do local utilizado na triagem 

apds o termino do expediente. Deverd manter em perfeitas condigdes de 

higiene a Cozinha, Vestidrios e banheiros utilizados pelos mesmos. Competente 

ao Municfpio contratante a vistoria dos locais.

o) Caso o Contratante constate que os membros da Associagdo Contratada 

ndo estiverem fazendo uso dos equipamentos, comunicard imediatamente o 

Representante do Ministerio Publico, podendo vir rescindir o presente contrato;

p) Vedar a permanencia de animas domesticos dentro do Aterro Sanitdrio 

Municipal, tais como cachorros, gatos, cavalos e etc^Caso se constate a

cphtratante adotar 

de—local.

permanencia dos referidos animas poderd 

imediatamente as providencias no sentido de re'tirar osanirrias 

podendo para isso se utilizer de outros drgdo/pubficoST 7S

c I
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q) Compete a Associagao contratada arcar com todas as despesas 

supervenientes que por ventura surgir, tais como agoes trabalhistas, agoes de 

reparagdo de danos, enfim, toda e qualquer agao que os contratados sejam 

partes, nao cabendo, em hipotese alguma, denunciagdo a lide face ao 

Municipio contratante.

r) Apresentar o Plano de Trabalho a cada penodo, definindo metas, despesas 

de forma clara e objetiva, para aplicagdo dos recursos.

s) Deverd a Associagao contratada repassar os valores descritos na Clausula 

Terceira, alfnea “c" de forma individual, a cada membro da Associagao 

Contratada mediante deposito ou transferencia bancdria

t) Deverd apresentar a Prestagdo de Contas Mensal da aplicagdo dos recursos 

ao Municipio Contratante.

Pardgrafo Unico. O repasse dos recursos serdo liberados mediante a 

apresentagdo de prestagdo de contas mensal.

u) Aplicar os recursos repassados unica e exclusivamente ao objetivo proposto.

CLAUSULA QUINTA - DOS VALORES E DOTACAO ORCAMENTARIA.

Para o periodo contratado fica estimado em R$ 201.600,00 (Duzentos e 

um mil e seiscentos reais), o montante destes recursos destinados d execugdo 

do objeto deste Contrato, inclusos todas as despesas de rateio, contribuigdo 

previdencidrias e demais despesas, incluindo trabalhistas. No prego 

apresentado nesta clausula jd estdo inclusas as despesas com impostos, 

encargos pertinentes, seguros, e demais tributes necessdrios d execugdo do 

objeto contratado.
/
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PARAGRAFO UNICO - As despesas correram por conta da seguinte dotagdo 

orgamentdria:

DOTACAO:

12-SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO

002.DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

18.541.1801-2126-TRIAGEM DE RESIDUOS

3.3.90.39.82.03-PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO.

O pagamento sera efetuado mediante a apresentagao das notas fiscais 

correspondentes apos a apresentagdo da prestagdo de contas mensal, e 

anuencia pelas Secretarias Municipais responsdveis, todo dia dez de cada mes.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO DA VIGENCIA.

O presente contrato vigorara da data de sua assinatura pelo penodo de 

12(doze) meses, findando em 01/03/2021, observado o inciso II do art.57 da Lei 

Federal nQ 8.666/93, podendo ser prorrogado nos termos da legislagao em 

vigor, por iguais e sucessivos periodos, acordados entre as partes.
>*■ -r

I
CLAUSULA OITAVA - DAS ALTERACOES.

Este Contrato poderd ser alterado, exceto quanto ao seu objeto, mediante a 

celebragao de Termos Aditivos, desde que acordados entre os Participes e 

firmado antes do termino de sua vigencia, respeitpndo a existencia de recursos 

financeiros e dotagdo para esse fim. - " /

CLAUSULA NONA - PENALIDADES.
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Nos termos do disposto no art. 87 e §§ da Lei Federal n° 8.666/93 e alteragoes 

posteriores, pela inexecugao parcial ou total deste contrato, o CONTRATANTE 

poderd aplicar a CONTRATADA as seguintes penalidades, sempre garantida a 

previa defesa em processo administrative:

I - advertencia, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades 

para as quais haja concorrido;

II - multa de 0,3% (tres decimos por cento), por dia de atraso, calculados sobre 

o valor do objeto contratado e ndo entregue;

III - suspensao do direito de participar de licitagoes e impediment© de contratar 

com o Municfpio de Encantado, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, 

dependendo da gravidade da falta;

IV - rescisao do contrato pelos motives previstos no art. 78 da Lei Federal n° 

8.666/93 e alteragoes posteriores;

V - declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao 

Publica, nos casos de falta grave com comunicagao aos respectivos registros 

cadastrais, enquanto perdurarem os motives determinantes da punigdo ou ate 

que seja promovida a reabilitagdo perante a autoridade que aplicou a 

penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o 

CONTRATANTE pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da 

sangdo aplicada com base no inciso III.

CLAUSULA DECIMA - DA PUBLICACAO.

O Contratado deverd providenciar a publicagdo do extrato deste termo, nos 

termos da Lei Federal n^ 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA 

FISCALIZACAO.

DO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E
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O Contratante acompanhard a execugdo do objeto do Contrato atraves de 

sous prepostos, em especial d Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA DENUNCIA E DA RESCISAO.

E facultado aos participes denunciar ou rescindir este Contrato, nos termos da 

legislagdo vigente, sendo-lhes imputadas as responsabilidades das obrigagoes 

e creditados os beneffcios no penodo em que este tenha vigido, nos termos do 

Artigo 78, da Lei 8.666/93, e suas posteriores alteragoes. A contrata reconhece 

os direitos do Munidpio Contratante em caso de rescisdo administrative 

prevista no Artigo 77, da Lei 8.666/93.

SUBCLAUSULA UNICA - DOS MOTIVOS DA DENUNCIA E DA RESCISAO.

A denuncia e/ou rescisdo deste Contrato ocorrerd quando da constatagdo do 

descumprimento a toda e qualquer clausula constante deste Contrato, 

independentemente de previa notificagdo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE

O Contrato deverd ser executado fielmente pelos participes, de acordo com 

as cldusulas pactuadas e a legislagdo pertinente, respondendo cada um pelas 

consequencias de sua inexecugdo total ou parcial.

PARAGRAFO UNICO - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS.

A troca eventual de documentos e cartas entre as partes integrantes do 

presente contrato sera feita por meio de protocolo. Nenhuma outra forma sera 

considerada como prove de entrega de documentos ou cartas.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO

O foro da Comarca de Palmital - PR e o eleito pelas partes para dirimir 

quaisquer duvidas oriundas do presente Termo.

E por estarem acordes, firmam os Participes perante 02(duas) 

testemunhas o presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma para 

todos os efeitos de direito.

/ / Palmital, 02 de Margo de 2020.

El DE SOUZA

RONALD LUDKE
ASSOCIACAO DOS CATADORES CNPJ: 08.462.274/0001-04
Presidente
Contratado

Testemunhas:

Nome: ROSILDA GOMES DA SILVA
CPF-599.811.139-72

'V1
TOS CORDEIRONome: JOSE DA LUZ DOS S 

CPF: 537.323.089-87
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