
PREFEITURA DE

PALMITAL
GESTAO 2021 A 2024

MUNICIPIO DE PALMITAL - PR
CNPJ: 7i 680.02510001-82

GESTAO 2021-2024

DISPENSA DE LICITAQAO

DISPENSA DE LICITAgAO N° 011/2021 DATA: 16/03/2021

PROCEDIMENTO LICITATORIO: N° 032/2021

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

CNPJ/MF: 08.462.274/0001-04.

OBJETO: Contrataijao de associa?ao visando a execu?ao do programa de Coleta 
Seletiva, instituido pela Lei Federal n° 12.305/2010, que preve e estruturagao do 
trabalho de separagao e preparagao de materiais reciclaveis do lixo urbano e rural, 
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 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 poluigao, 
promover a uniao dos catadores com o objetivo de conquistar seus direitos de 
cidadania, dignidade, organizagao social, economica e capacitagao tecnica de 
materiais reciclaveis no Municipio de Palmital no ano de 2021.
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Memorando n° 047 P.C21. - PGM

oenrior nucuraGor:

Atraves do preoente. er.oan.n.ho a /cjsa Sen;.oris Of.cio n° 007/2021 expedido pela

il jiob c<: Palmital, recebido em data deAssociagao de Catadores de f/V?tfra •> ct

18.02.2021, o qua! encaminh? .riopcLla de Plano de Trabalho e demais documentos necessaries

, f •

para celebragao de Termo de ^ome^o com o Mun'cipir, para as providencias necessarias para a 

formalizagao, atentando-se pa- j a dc .a e 6 icen ar e to ■ o cc itrat. edministrativo 20/2020.

Solicito ainda qua apds cs tramites legais necessaries, seja encaminhada a minuta do 

termo de fomento para anaiise a aprovagao peia Procuraaona Gera! antes da colheita das 

assinaturas.

Sendo r oue rr: ? m‘o o me.r. ap-oveito o ensejo para renovar meus

votos de elevada estima e conrucionrfr

Palmitc! ’.6 d i rve eiro le ' C 21.

ARAi^Li^A.iMA AGUIAFt BONASSOU KUZNHARSKI

PROC ' D )RA 3ERAL l O M JNICiriO

OAZ/P': Vu.'

ILMO. SR.

DR. DANILO AMORIM SCHERE NER 

MD. PROCURADOR JURIDICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE. PALMITAL

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro CEP 36270-000 - Palmital - PR

'4>; :7- ??2
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Associagao dos Catadores de Materials Reciclaveis de Palmital
PR 456. km 56, sentido Palmital/Santa Maria do Oeste - CEP 85270-000 - Palmital-PR 
Cel:(42) 999915560 - CNPJ n° 08462274/0001-04.

REOUERIMENTO DE CONTRATO DE FOMENTO

Palmital 18 de Fevereiro de 2021.

Oficio 007/2021

Ao
Ilo Sr. Valdenei de Souza 
Prefeito Municipal

Associa^ao dos Catadores de Materiais Reciclaveis de Palmital, empresa atuante no 

ramo de reciclagem de residues solidos urbanos, estabelecida na Rua PR 456, km 56, n° S/N, 

bairro comunidade Xaxin, na cidade de Palmital, Estado do Parana, CNPJ n° 08462274/0001- 

04, representada por este que a subscreve, vem, respeitosamente a presenga de Vossa Senhoria 

REQUERER seja efetuado contrato de Fomento.

Tendo seu fundamento Legal na Lei n° 13019/2014 fomecendo para tanto, as certidoes 

negativas necessarias para a satisfagao das exigencias legais.

N. Termos,
P. Deferimento.

'Jjl  S'cU/r/uO^ p // ^uyv JC> v

Anderson de Lima Pereira-Presidente ACAMREP
CPF 103.921.199-27
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4race// DA. Bonassoli



Municipio de Palmital
Solicitagao 91/2021

PaginalEqui piano

Solicitagao

Niirmro Quantidade de itensTipo Emtido em

16/03/2021 1Contratagao de Servigo91
Processo Gerado

Nurrero

Solicitante

Cddgo
2980-7 ROSILCA GOMES DA SILVA

Nome

0/2021
Local
Cddgo Nome

Departamento de Meio Ambiente e Turismo39
6rgao Pagamento-------------------------

Forme

MEDIANTEA NOTA FISC
None

12 SECRETARIA ESPECIAL DO MED AMBIENTE E TURISMO
Entrega
Local Prazo

■SECRETARIA DO MED AMBIENTE 2 Dias

'escrigHo:
Contratacao de associagao visando a execugao do programa de Coleta Seletiva, instituido pela Lei 
Federal n° 12.305/2010, que preve e estruturagao do trabalho de separagao e preparagao de materials 
reciciaveis do lixo urbano e rural, 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 reciciaveis, 
poupar o uso de recursos naturals Utilizados como mat§rias primas, promovendo a conservagao do meio 
ambiente e combate a poluigao, promover a uniao dos catadores com o objetivo de conquistar seus 
direitos de cidadania, dignidade, organizagao social, econdmica e capacitagao tdcnica de materials 
reciciaveis no Municipio de Palmital no ano de 2021.
Lote

001 Lote 001

Unitirlo

16.800,00

Valor
201.600.00

Quantidade

12,00
Codigo Nome

032206 Contrata?ao de associapao visando a execupao do programa de Coleta

Seletiva, instituido pela Lei Federal n° 12.305/2010, que preve e estruturapao do trabalho de 
separapao e preparapao de materiais reciciaveis do lixo urbano e rural, para fins de 
encaminhamento para reciclagem, bem como, zelar pela higiene publica, visando a melhoria do 
ambiente, a saude e bem estar da populap§o, reduzir os custos dos servipos de coleta dos 
residues solidos prestados pelo Municipio, aumentar a vida util do aterro sanitario, estimular a 
ampliapao de renda das familias de catadores de materiais reciciaveis, poupar o uso de 
recursos naturais utilizados como materias primas, promovendo a conservapSo do meio 
ambiente e combate a poluipao, promover a uni5o dos catadores com o objetivo de conquistar 
seus direitos de cidadania, dignidade, organizap§o social, economica e capacitapao tecnica de 
materiais reciciaveis no Municipio de Palmital no ano de 2021

TOTAL 201.600,00

TOTAL GERAL 201.600,00.

!• 'D

ROaiDA GOMES DA 3LVA 
Secretaria Municipal de Meio Ambente

\
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16/03/2021 16:11:42Emitidopor: NOEMI DE LIMAMOREIRA, naversSo: 5526v



MUNICIPIO DE

PAIMITAL
GESTAO 2017/2020

CONTROLE- 25/2021-LIC

SECRETARIA DE ADMINISTRAQAO PARA 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

PROTOCOLO

SOLICITAQAO DE DOTA^AO ORCAMENTARIA N2 91/2021

EM VIRTUDE DA SOLICITACAO SUPRAMENCIONADA DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA PROCEDIMENTO LICITATORIO;

SOLICITAMOS AS DOTA£OES OR^AMENTARIAS PARA SEGUIMENTO DO 

PROCESSO LICITATORIO.

Palmital, 16 de Marco de 2021.

NOEMI DE ILIM/ MORE, 
ResponsaVe/

IRA

Departamento de Contabilidade-Protocolo:

Data 1G /A)3 / JC&i

Ass: y'
(7

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

Fone Fax: (42) 3657-1222
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Municipio de Palmital 
Solicitagao 91/2021

Indicagdo de RecureosOrgamentdrioe
/

Eq Paginal

Solicitagdo
Niirmro Tipo Eiritidoem

16/03/2021
Quantidade de itens

191 ContratagHo de Servigo
Solicltanto------------------------------------------------------------------
Cddgo None
2980-7 ROSILCA GOMES CA SILVA
Local--------------------------------------------------------------------------
Cddgo Norm

Departamento de Meio Ambiente e Turismo

Procosso Gerado
Nurrero

0/2021

39
OrgSo Pagamento---------------------

Form
MEDKhfTEA NOTA FISC

None

12 SECRETARY ESPECUXL DO MBO AMBIBfTE E TURISMO
Entrega
Local Prazo

SKRETARIA DO MED AMBIENTE 2 Dias
DescrigSo:
Contratagao de associagao visando a execugao do programa de Coleta Seletiva, instituido pela Lei 
Federal n° 12.305/2010, que prev£ e estruturagao do trabalho de separagao e preparagao de materiais 
reciciaveis do lixo urbano e rural, 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 ampliageio de renda das familias de catadores de materiais reciciaveis, 
poupar o uso de recursos naturais utilizados como mat^rias primas, promovendo a conservagao do meio 
ambiente e combate a poluigao, promover a uniao dos catadores com o objetivo de conquistar seus 
direitos de cidadania, dignidade, organizagao social, econbmica e capacitagao t6cnica de materiais 
reciciaveis no Municipio de Palmital no ano de 2021.
Lote
001 Lot* 001

C6digo Nome Unidade Quantidade Unitarlo Valor

12 SEC RETAR IA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO 
002 Departamento de Meio Ambiente e Turismo 

18.541.1801-2125 Manutenpdo da Politica Municipal de Residuos S6!idos 
3.3.90.39.00.00OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDICA

Unidade Quantidade Unlttrio Valor
3.3.90.39.82.03 PRESTAgAO DE SERVIQOS DE COLETA DE RESlDUOS S6UDOS 
05800 00000 Recursos Ordinarios (Liv res)

032206 Contratapdo de associapdo visando a execupao do programa de Coleta
Seletiva, instituido pela Lei Federal n° 12.305/2010, que prev£ e estruturapao do trabalho de 

separapSo e preparapdo de materiais reciciaveis do lixo urbano e rural, para fins de 
encaminhamento para reciclagem, bem como, zelar pela higiene publica, visando & melhoria do 
ambiente, a saude e bem estar da populapdo, reduzir os custos dos servipos de coleta dos 
residuos sdlidos prestados pelo Municipio, aumentar a vida util do aterro sanitdrio, estimular a 
ampliapao de renda das familias de catadores de materiais reciciaveis, poupar o uso de 
recursos naturais utilizados como materias primas, promovendo a conservapdo do meio 
ambiente e combate a poluipio, promover a unifio dos catadores com o objetivo de conquistar 
seus direitos de cidadania, dignidade, organizapdo social, econdmica e capacitapdo t6cnica de 
materiais reciciaveis no Municipio de Palmital no ano de 2021

Do Exercicio

UND 6,00 16.800,00 100.800,00

Total da dotapio 100.800,00

12 SEC RETAR IA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO 
002 Departamento de Meio Ambiente e Turismo 

18.541.1801-2126 Triagem de Residuos 
3.3.90.39.00.00OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA

Unidade Quantidade Unltfrlo Valor
3.3.90.39.82.03 PRESTAQAO DE SERVIQOS DE COLETA DE RESlDUOS SbLIDOS 
06830 00000 Recursos Ordindrios (Livres)

032206 Contratapao de associapfio visando & execup5o do programa de Coleta
Seletiva, instituido pela Lei Federal n° 12.305/2010, que prevS e estruturapSo do trabalho de 

separapao e preparapfio de materiais recicldveis do lixo urbano e rural, para fins de 
encaminhamento para reciclagem, bem como, zelar pela higiene publica, visando a melhoria do 
ambiente, a saude e bem estar da populapdo, reduzir os custos dos servipos de coleta dos 
residuos solidos prestados pelo Municipio, aumentar a vida util do aterro sanit6rio, estimular a 
ampliapSo de renda das familias de catadores de materiais reciciaveis, poupar o uso de 
recursos naturais utilizados como materias primas, promovendo a conservapdo do meio

Do Exercicio

UND 6,00 16.800,00 100.800,00

Emitidopcr: MARIA DA1ANE DE OLIVEIRA na vers So: 5526 v 16/03/2021 16:23:32



Municipio de Palmital
Solicitagao 91/2021

Indicagdo de RecursosOrgament^rios

P^gina2

ambiente e combate & poluipSo, promover a uniSo dos catadores com o objetivo de conquistar 
seus direitos de cidadania, dignidade, organizagdo social, econdmica e capacitagSo tecnica de 
materials reciclaveis no Municipio de Palmital no ano de 2021

Total da dotagio 100.800,00

TOTAL 201.600,00

TOTAL GERAL 201.600,00

Subtotal por fonte de recurao e conta de deapeaa
12.002.18.541.1801.2125

Cod 05800 Fonte 00000 G.Fonte E 
12.002.18.541.1801.2126

Cod 05830 Fonte 00000 G.Fonte E

100.800,00
100.800,00

100.800,00
100.800,00

Em tide pa: MARIA DAIANE DE OUVEIRA, re versto: 5526 v 16/03/2021 16:23:32
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAC
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - Palmital/PR 

CEP 85.270-000. Telefone (042) 3657-1222
V

Prefeitura de mPolmitol
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO!

DEPARTAMENT0 DE CONTABILIDADE

PR0T0C0L0

TERMO DE ENTREGA DE DOTAQOES ORQAMENTARIAS INFORMADAS

SOLICITAQAO N°: 91 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. 

- COLETA SELETIVA.

ANTONIO SIMIANO 
CONTADOR 

CRC PR 024.431/0-0

DEPARTAMENTO DE LICITAQAO 
RECEBIDO EM: / /2021.

Ass:



https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certi^ao/£^pFirefox on...
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MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBUGS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE PALMITAL 
CNPJ: 08.462.274/0001-04

i
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dfvidas de 
responsabiiidade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas, 6 certificado que 
nSo constam pend§ncias em seu nome, relativas a crSditos tributerios administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriqbes em Divida Ativa da UniSo (DAU) junto & 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidSo 6 v£lida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federative, para 
todos os 6rgSos e fundos publicos da administraq§o direta a ele vinculados. Refere-se & situagSo do 
sujeito passive no Smbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contributes sociais previstas 
nas alineas 'a' a'd' do par£grafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitag^o desta certidSo est£ condicionada & verifica?3o de sua autenticidade na Internet, nos 
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

CertidSo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida £s 09:21:28 do dia 03/03/2021 <hora e data de Brasflia>.
V£lida ate 30/08/2021.
Cbdigo de controle da certidSo: A5D9.F37A.2983.2AD8 
Qualquer rasura ou emenda invalidate este documento.

1 of 1 03/03/2021 09:21

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certi%5eao/%c2%a3%5ep
http://rfb.gov.br
http://www.pgfn.gov.br
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PODER JUDICIARIO 
JUSTI?A 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°: 7722864/2021 
Expedigao: 03/03/2021, as 09:23:56 
Validade: 29/08/2021 
de sua expedigao.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

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 
Tribunals 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 
necessaries a identificagao das pessoas naturals e juridicas 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes 
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judicials trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

Duvidas e sugestdes: cndt@tst.jus.br

http://www.tst.jus.br
mailto:cndt@tst.jus.br


Estado do Parana 

Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Parana Ucita^ao

-

Certidao Negative
de Debitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual

N°023616425-02

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 debitos ainda nao 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos nao existir pendencias em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data.

Obs.: Esta Certidao engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a debitos de 
natureza tributaria e nao tributaria, bem como ao descumprimento de obrigapoes tributarias acessorias.

Valida ate 01/07/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidao devera ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br

Pcigina 1 de 1
Emitido via Internet Publica (03/03/2021 09:24:09)

http://www.fazenda.pr.gov.br


Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/fiQnsultaErppre...

-

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF

Inscrigao: 08.462.274/0001-04
Razao 

Social:
Endere^o: rua xv de novembro 680 / centro / palmital / pr / 85270-000

ASSOC DOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS DE PALMITAL

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, 
a empresa acima identificada encontra-se em situagao regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

0 presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de 
quaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigagoes com 0 FGTS.

Validade: 15/02/2021 a 16/03/2021

Certificagao Numero: 2021021502030735320213

Informagao obtida em 03/03/2021 09:25:31

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

of 1 03/03/2021 09:25

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/fiQnsultaErppre
http://www.caixa.gov.br
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Munidpio de Palmital
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN^AS 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

NEGATIVA
1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA 
FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DEBITOS 
CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO 
REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO 
NESTA CERTIDAO.
2. A PRESENTE CERTIDAO TEM VALIDADE 
ATE 12/02/2021, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

IMPORTANTE:

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

Palmital, 13 de Janeiro de 2021

CODIGO DE AUTENTICA^AO: 
9ZTMJ82QETX44XH4U72NEGATIVA N°: 16/2021

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRENCIA E/OU LICITACAO

RAZAO SOCIAL: ASSOCIA^AO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE 
PALMITAL

INSCRI^AO ESTADUAL ALVARACNPJ/CPFINSCRI^AO EMPRESA

4102408.462.274/0001-043667
ENDERE^O

RUA XV DE NOVEMBRO, 680 - CENTRO CEP: 85270000 Palmital - PR
CNAE / ATIVIDADES

Atividades de associagdes de defesa de direitos sociais

Q-
JOSE DA WgzDOS-SANTOS CORDEIRO
Emitido por: RAFAEL ANDRADE ALMEIDA

* Andrade Almeida 
: eenico Control® 

Trfbuta^So

1/1152.67.58.142:7474/stm/stmcertidao.view.logic?modelView.tpCadastroStm=EMPRESA_DO_MUNICIPIO&certidaoModel.idCertidao=2311
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Servh}0 de Registro CivW das

mPese'Mis Naturzis e Seivi^o de 
Registro de TituSos e Documentos e 

Civil das Pessoas .juridicas
f 3

ool zoti y Divonfir FricK Oficiai designado 
Ru^ Vicente Machado. 129 Centro 

CtP Ber7'} 000 Palmital PR 
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ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATER1AIS RECICLAVEIS ASSOCIA<;AO

ESTATUTO SOCIAL

Estatuto Social de Constitute da Associate de Catadores de materiais Reciclaveis 
ASSOCIA^AO, pessoa juridica de direito privado, Aprovado em Assembl^ia Geral de 
Constitute, realizada em 29/08/2. 013.

CAPITULO I
DA DENOM1NACAO. SEDE, FORO. AREA DE ACAO, DURACAO E ANO SOCIAL

Art. 1° - Com a denominate de: Associate de Catadores de Materials Reciclaveis - 
ASSOCIACAO, fundada em 29/08/2013 sob a forma de associate de natureza civil, de 
responsabilidade limitada, sem fins lucrativos, que se regera pelas dispostes do presente e 
pelas leis e regulamentos vigentes, tendo:

A) Sede e administrate, situada a Rua Jandir Campanini, n° 503,Cep 
85270-000, Palmital, Parana.
B) Foro juddico na Comarca de Palmital - Parand;
C) Area de Ato, P^a efeito de admiss2o de associados, abrangera o municipio de 
palmital, estado do Parana;
D) Prazo de dura to sera por tempo indeterm inado, e ano social compreendido no 
periodo de 01 de Janeiro a 31 de Dezcmbro.
CAPITULO II
DOS OBJETIVOS SOC1A1S
Art. 2° - A associate tern por objetivo principal, a contratate de services para seus 
associados em condtes e pre9os convenientes, organizar o trabalho de a bem 
aproveitar a capacidade dos catadores associados, distribuindo-os conforme suas 
aptidOes e interesses coletivos, fornecer assistencias' aos associados no que for 
necessario para melhor executarem o trabalho, proporcionar atrav^s de convenios com 
sindicatos, empresas, organismos nacionais e internacionais, servts jundicos e sociais 
que estejam dentro dos prinefpios do Regimento Interno da Associate de Catadores de 
Materiais Reciclaveis - ASSOCIA^AO, promover com recursos prdprios ou 
convenios a capacitate associativa e se for o caso, profissional do quadro social, 
funcional, t^cnico, executive e diretivo da associate;
TPar^grafo - Nos contratos celebrados, a associate representar£ os associados, 
coletivamente, agindo como sua mandataria.
2°Par6grafo - Os associados executar&o os serv^os contratados pela associate, em 

conformidade com este Estatuto e o Regime Interno;

CAPITULO III
DOS SOCIOS. SEUS D1RE1TOS E DEVERES
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Art. 3° - Os associados poder§o associar-se a associate, salvo se houver 
impossibilidade t^cnica, qualquer profissional catador, que se dedique a atividade 
objeto da entidade e preencham os quesitos defmidos no regimento interno, sem 
prejudicar os interesses da associate, nem com ele colidir.
Par£grafo unico - N§o ha limite de associados e ainda ap6s preencher todos os 
quesitos do regulamento interno, o (os) associado (os) assume (em) os direitos e deveres 
decorrentes da lei, do estatuto, codigo de 6tica se houver e das deliberates tomadas 
pela associate.
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Art.4° - SSo direitos dos associados:

Va) Participar das assemblers gerais;
b) Votar e ser votado para os cargos eletivos;
c) Discutir e apresentar sugestoes a Diretoria, sobre qualquer assunto de interesse da 

associate;
d) Recorrer dos atos da Diretoria, quando julgar os mesmos prejudiciais ou lesivos aos 

seus direitos, ou Associate;
e) Solicitar informa95es junto a Secretaria, de assuntos que Ihe dizem respeito, e/ou 

sobre as atividades da Associate;
0 Ao s6cio 6 permitido fazer-se representar na AGO e/ ou AGE, ou outro mediante 

procurato;
g) Cada associado podera representar somente urn associado - a si mesmo;
h) 0 associado ter£ direito a 01 (urn) voto;
i) Solicitar seu desligamento;

&
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Art. 5° - S5o deveres dos associados:
a) Contribuir com taxa (s) de servi^o e encargos operacionais que forem estabelecidos 

pela assembteia;
b) Respeitar as decis6es tomadas em Assembleias Gerais, cooperando com a Diretoria 

para o fiel cumprimento das mesmas;
c) Obedecer as disposi<tes estatutarias, regimentais, bem como as determinates da 

diretoria, deliberado em assembler geral e extra;
d) Preservar e fazer preservar os bens patrimoniais da associate;

i
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;•CAPITULO IV

DA ADMIN1STRACAO I
!

Art. 6° - A Associacgo sera administrada por: 
1 - DIRETORIA EXECUTIVA. 
II-CONSELHO FISCAL

;
;Art. 7° - A Assembria Geral, 6rg3o soberano da vontade social, constituir-se-6 dos 

associados em pleno gozo de seus direitos politicos e estatuarios.
Art.8° - A Assembler geral ordin&ria, realizar-se a uma vez por ano para:

■2
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I - Apreciar o relat6rio anual da Diretoria;
II- Discutir e homologar as contas e balan90S aprovados pelo conselho Fiscal;
III - Discutir e homologar as programa96es de contas e trabalhos para o exerdcio seguinte;
IV - Eleger a Diretoria e Conselho Fiscal;

Art. 9° - A Assembteia Geral Extraordinaria realizar-se-£ a qualquer tempo ouando 
convocada.
I - Pela Diretoria
II - Pelo Conselho Fiscal;
III - Por requerimento de 1/5 (um quinto) de associados.

Art. 10° - A convoca9§o da Assembleia Geral, podera ser feita por meio de Edital, fixado 
na sede da institui9§o, por publica9ao na imprensa local, por circulares ou outros meios 
convenientes, com antecedencia minima de 10 (dez) dias uteis a sua realiza9§o.

Art. 110 - Compete as Assembl&as Gerais
I

I - Deliberar sobre materiais de interesse geral da associa93o ou dos associados.
II - Decidir em grau de recurso, sobre os assuntos que tenham sido deliberados pela 
diretoria e a ela levados, a pedido do interessado, ou interessados;
III - Apreciar as demais mat^rias constantes da ordem do dia;
IV - Examinar os assuntos que Ihes sejam propostos por associados, de qualquer natureza;
V - Destituir a Diretoria, a qualquer tempo, independentemente de justifica9ao ou 
indeniza9§o, se houver;
VI - Decidir sobre reforma dos estatutos;
VII - Decidir sobre a extin9§o da Entidade nos termos do Art. 48;
VIII -Decidir sobre a conveniencia de alienar, transigir, hipotecar ou permutar seus bens 
patrimoniais;
IX - Aprovar o regimento interno.

Art. 12° - Das formas de convocacSo das Assembleias Gerais
I - As Assembleias Gerais devenio ser convocadas e realizar-se-ao em local e hor£rio 
previamente determ inados;
II - Assembleias Gerais, serSo convocadas pela Diretoria ou por requerimento, com um 
minimo de 1/5 (um quinto) dos associados ou ainda, pelos membros do Conselho Fiscal.
III -As convoca93es indicarSo sempre o resumo da ordem do dia, a data local e o hordrio da 
realiza9ao e o quorum para a primeira e segunda chamadas.
IV - As convoca96es das Assembleias Gerais Ordin^rias, ser§o acompanhadas de cbpias 
dos relatbrios e contas e de proposta de or9amento para exerdcio social respective a ser 
analisado.
V - As convoca96es serao endere9adas aos associados, atraves de circulares, por meio de 
Edital fixado na sede da Associa9§o, atraves de publica9So na imprensa local, ou por outros 
meios convenientes.
VI - As convoca96es das Assembleias Gerais deverao ser feitas com prazo minimo de 10 
(dez) dias, podendo as Assembleias Gerais Extraordinarias serem convocadas com prazo de
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antecedencia menor a 05 (cinco)dias uteis, desde que seja comprovada a urgencia no 
tratamento da materia.

Art. 13° - As Assemblers Gerais ser£o presididas por urn associado especialmente 
aclamado, que escolhera entre os presentes o secretario, a quern incumbir£ lavrar a ata dos 
trabalhos em livro proprio.

Art. 14° -Somente senlo computados, em qualquer delibera^o, os votos dos associados que 
estiverem regularmente em situa^o de faze-lo na propor^o de 01 (urn) voto para cada de 
direito, devendo ser anulados os impossibilitados.

Art. 15° - As Assemblers Gerais instalar-se-3o em primeira convoca9§o, com a presen9a 
de associados que representam o numero de 1/3 (urn ter9o) e, em segunda chamada, 30 
(trinta) minutos ap6s a primeira com numero minimo de 05 (cinco) pessoas.

Par£grafo Unico - A destitui92o de diretoria e a alte^ao do presente estatuto, ser£ em 
assembler geral extraordindria especialmente convocada para este fim, observando-se que 
o quorum para a instala92o da referida assembler, sera o seguinte:

a) em primeira chamada, com a presen9a da maioria absoluta dos associados com 
direito a voto; e
em segunda chamada, ou nas chamadas seguintes com presen9a no minimo de 1/3 
dos associados com direito a voto. Bern como as delibera9des deverao ter voto 
Concorde de 2/3 dos presentes a assembler geral.

Art. 16° - E vedado aos associados votar assuntos em que tenha particular interesses.

Art. 17° - E licito ao associado fazer-se representar nas Assemblers por procura9§lo com 
poderes especiais, desde que n3o seja membro da Diretoria ou administra9ao da 
Associa93o.

Art. 18° - As delibera9oes tomadas em Assemblers Gerais serSo obrigatorias a todos os 
associados, independentemente do seu comparecimento ou voto cabendo a Diretoria 
execut£-las e faze-las cumprir.

Art. 19° - Dentro de (dez) dias uteis que se seguirem a realiza93o da Assembler, sercfo 
confeccionadas cartas endere9adas aos associados, nas quais se relatara as delibera9Ses 
tomadas.

ART. 20° - Das Assemblers gerais serSo lavradas em livro proprio aberto e encerrados 
pelos membros da Diretoria, devendo ser assinados pelo Fresidente e secretario, e pelos 
associados presentes que terSo direito de nele fazer constar as suas declai^Ses.

CAPITULO V
DESL1GAMENTQ. EL1M1NACAO E EXCLUSAO

Art. 21° - O desligamento do associado dar-se-a a seu pedido, fbrmalmente dirigido a 
Diretoria Executiva da Assoc^So e n3o podera ser negado.
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Art. 22° - A eliminate do associado, que sera realizada em virtude de infra^o de lei, do 
eddigo de ^tica, ou deste estatuto, serd feita pela Diretoria Executiva, ap6s duas 
advertencias por escritos ou, se houver codigo de etica, conforme regimento intemo do 
conselho de etica da Associate.
Par&grafo I - A c6pia autenticada da decisao ser& remetida ao associado, por process© que 
comprove as data da remessa e do recebimento.
Par6grafo II - O associado podera, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de 
recebimento da notifica^o, interpor recurso, que tera efeito suspensivo ate a primeira 
assembleia geral, caso o regimento do conselho de etica nSo definir outros procedimentos.

Art. 23° - A exclusao do associado sera feita:
a) por dissolu^o da associate;
b) por morte da pessoa fisica;
c) por incapacidade civil nao suprida;
d) por deixar de atender aos requisites estatuarios de ingresso ou permanencia na 

associado.

CAPITULO VI
DA COMPOSICAO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 24° - A Diretoria Executiva sera composta de:
I - Presidente
II - Vice-Presidente
III - 1 Tesoureiro
IV - 2 Tesoureiro 

V - Secretario
VI - Diretor de Patrimonio

Pgf. Unico - Todos os membros da Diretoria Executiva dever^o, obrigatoriamente 
serem eleitos em. Assembleia Geral Ordin&ria e/ou Extraordinaria quando da 
complementaqao de cargos ou vacancia.

Art. 25° - Compete a Diretoria:

I - Elaborar programa anual de atividade e executa-los;
II - Elaborar e Apresentar a Assembleia Geral relatorio anual;
III -Contratar e demitir funcionarios;
IV - Elaborar Regimento Intemo;

V - Dirigir e administrar a associate;
VI - Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto, o Regimento Interno bem como 
acatar as deliberapdes das Assembteias Gerais;
VII - Elaborar e apresentar as propostas de despesas extraordinarias submetendo-as a
aprecia9§o do Conselho Fiscal, em caso de aprova9*k>, sera “ad-referendum” da 
Assembleia Geral respeitando-se sempre as disponibilidades financeiras, a serem 
apresentadas pelo Diretor da area; '
VIII - Zelar sempre pelos interesses dos associados;

5
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IX - Convocar Assembleia Geral sempre que se fizer necess&ria.
Par^grafo Unico - As deliberagdes da Diretoria Executiva s6 poder3o ser tomadas 
quando reunidos pelo menos 2/3 (dois tergos) dos Diretores e por maioria dos votes 
presentes.

Art. 26° - Compete ao Presidente:
I - Representar a Associagao, ativa, passiva, judicial e extra-judicialmente com o 
Diretor da area envolvida e/ ou que este nomear representante;
II - Cumprir e fazer cumprir este Estatuto, o Regimento Interno;
III - Convocar e presidir as reunites da Diretoria;
IV - Autorizar o pagamento de despesas normais da AssociagSo, desde que n§o 
ultrapasse os valores a serem determinados juntamente com o tesoureiro e/ ou nomear 
seus procuradores ou representantes da administradora eventualmente contratada;

Assinar as atas das Assemblers Gerais da AssociagSo, juntamente com o 
Presidente da mesa e Secretario, bem como, o livro de presengas das reunides;
VI - Assinar, juntamente com o tesoureiro todas as operagSes bancarias, contratos e/ 
ou compromissos em nome da Associag^o;
VII - Recorrer das deliberagdes da Diretoria Executiva, quando julgar que entender 
contrarias aos interesses da Associag£o, ou em desacordo com o estatuto, apelando a 
Assembleia Geral quando necess^rio;
VIII - Destituir em nome da AssociagSo, os membros da Diretoria que venham a faltar 
as reunides por 03 (tres) vezes consecutivas, sem apresentag3o de justiflcativas, 
convocando no prazo de 30 (trinta) dias, Assembleia Geral para eleigSo do substituto;
IX - Exercer as demais fungdes inerentes ao cargo.

V -

Art. 27° - Compete ao Vice-Presidente:

I - Substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos, prestando de modo geral, a 
sua colaboragUo em caso de vacancia, assumindo interinamente com todas as 
prerrogativas do art. 26 e seus incisos, ate a convocagSo de Assembleia Geral para a 
eleigSo de novo Presidente, que devera realizar-se dentro do prazo m&ximo de 60 
(sessenta) dias a contar do afastamento do Presidente;
II - Prestar de modo geral a sua colaboragSo ao presidente;
III - Participar do planejamento e execugSo das atividades da associagSo, juntamente 
com o Presidente;

Art. 28°- Compete ao Secretario Geral:

I - Secretariar as reuniOes da Diretoria e Assembleia Geral e redigir as competentes 
atas;
II - Manter atualizado o cadastro de associados;
III - Colaborar na recepgSo e expedigao de correspondencias;
IV - Divulgar todas as noticias de atividades da AssociagSo;
V - Substituir o Vice-Presidente em suas ausencias, impedimentos ou vacancias;,
VI - Ter sob guarda e responsabilidade, todos os objetos e demais documentos 
pertencentes £ secretaria.
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Art. 29° - Compete ao tesoureiro:

I - Arrecadar e contabilizar as contributes dos associados, mantendo em dia a 
escritura9ao e respectivos documentos;
II - Pagar as contas das despesas autorizadas pelo Presidente;
III - Apresentar relatdrios de receitas e despesas, sempre que forem solicitadas;
IV - Apresentar o relatdrio financeiro para ser submetido & Assembl&a Geral;
V - Apresentar semestralmente o balancete ao Conselho Fiscal;
VI - Conservar sob sua guarda e responsabilidade o numer&rio e documentos relativos & 
tesouraria, inclusive contas banc&rias;
VII - Assinar os documentos relativos as subven^es, doa^des, auxilio legados, 
juntamente com o Diretor Presidente;
VIII - Apresentar mensalmente, a Diretoria, o balan90 das receitas e despesas;
IX - Toda receita da Associa93o, devera estar numa institute Banc&ria, escolhida pela 
Diretoria, sendo permitido manter em caixa importancia igual ou inferior a 02 (dois) 
salaries minimos para atender as despesas de expediente.

Art. 30° - Compete ao Diretor de Patrimonio:

I - Substituir o Secretario Geral nas suas ausencias, impedimentos ou vacancias;
II - Manter sob o seu controle e fiscaliza9So os equipamentos e instala95es;
II - Verificar junto aos demais diretores quais as necessidades material, e levar ao 
Presidente para as providencias;
IV - Procurar estar sempre atento ao servt de manuten9§io, instala92o de novos 
equipamentos;
V - Fiscalizar, quanto for precise, irregularidad.es que possam prejudicar os associados;
VI - Estar em condtes de, a qualquer tempo, prestar informa9Ses sobre os bens 
patrimoniais da Associa9§o;
VII - Zelar pelos assuntos administrativos da Associa95o;
VIII - Assinar eorrespondencias em nome da Associa93o que n3o acarretam 
responsabilidade;
IX - Contratar empresas para promover eventos nas dependencias da Assoctao em 
datas festivas e comemorativas. No entanto, para efetivar a contrata93o dever£ obter 
aprova93o dos demais membros da Diretoria Executiva.

CAPITULO VII 
DO CONSELHO FISCAL

Art. 31° - O conselho Fiscal, sera composto por 03 (tres) membros eleitos pela 
Assembl&a Geral.
Pgf. 1-0 mandate do Conselho Fiscal, sera de 02 (dois) ano, permitindo a reeleto 
consecutiva, salvo determina93o contraria tomada em A.G.O pela unanimidade dos 
associados presente.
Pgf 2 - Em caso de vacancia, o mandato sera assumido pelo respective suplente, ate o 
seu termino.

Art. 32° - Compete ao Conselho Fiscal:
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I - Examinar os livros da escritura^o da Associate;
II - Examinar o balancete mensalmente apresentado pelo tesoureiro opinando a 
respeito;
III - Apreciar os balan90s e inventarios que acompanham o relatorio anual da 
Diretoria;
IV - Opinar sobre aquisi9§o de bens por parte da Associa9§o;
V - Reunir-se com a Diretoria, sempre que for convocado;
Pgf. tlnico - O conseiho fiscal reunir-se-^ ordinariamente a cada 02 (dois) meses 
extraordinariamente sempre que necessario.

Art. 33° - Compete as Diretorias da Area da Associacao:
I - Cumprir e fazer cumprir sempre as normas estatuarias contidas no artigo 28 deste, 
em todos os incisos.
Art. 34° - A Diretoria reunir-se-6 no minimo uma vez por mes.

Art. 35° - 0 mandato da Diretoria ser£ de 02 (dois) anos, permitindo a reele^Ifo 
consecutiva, salvo determina93o contrdria tomada em A.G.O pela unanimidade dos 
Associados presentes.

Art. 36° - As atividades dos diretores e conselheiros n3o ser§o remuneradas, podendo 
entretanto, terem uma Ajuda de custo e diarias para custear despesas de viagens quando 
necess£rias, entretanto terd que estar aprovado pela Assembl^ia Geral.

Art. 37° - 0 diretor e/ou membro do conseiho fiscal que faltar injustificadamente a 03 
(tres) reuniSes consecutivas da Diretoria ou do Conseiho fiscal, respectivamente, ter£ a 
perda de seu mandado.

Art. 38° - Em caso de demissSo ou renuncia coletiva da Diretoria, o conseiho fiscal a 
substituird, devendo neste caso, convocar, dentro do prazo de 30 (trinta)dias, 
Assembl&a Geral para eleger os componentes da Diretoria para complementar o 
mandato.

CAPITULO VIII
DAS ELEICOES

Art. 39° - As chapas das elei95es da Associa9ao, deverSo ser apresentadas at£ 30 
(trinta) dias antes da ele^ao, em Assembleia Geral, convocada de acordo com o Art. 11. 
Do capitulo III.

Art. 40° - Devera ser entregue a Secretaria Geral da Associa93o requerimento de 
inscri9&o onde constara os nomes e cargos de cada candidate devidamente assinado 
pelos mesmos.
Pgf. Unico - Os candidates obrigatoriamente, deverSo ser associados da Associa93o e 
n5o podenlo ter parentes ate terceiro grau, conjuge, ou companheiros na Associaqlk).

8
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Art. 41° - A Diretoria da Associa?^©, de posse da (s) inscribe (5es) da (s) chapa (s) 
convocar£ de acordo com o Art. 10. A Assembleia Geral onde serd designada a 
Comiss§o Eleitoral.
Pgf. Unico - A comissSo Eleitoral, devera ser formada por 03 (tres) associados com 
finalidade de elaborar e encaminhar o process© eletivo.

Art. 42° - Nenhum membro da Diretoria e do Conselho Fiscal da GestSo, quando 
estiver administrando a Associa9ao, poder£ fazer parte da Comissao Eleitoral.

Art. 43° - A comissao Eleitoral, ap6s a ele^ao, dara inicio a contagem dos votos e seus 
trabalhos encerrar-se-ao a partir da proclama9ao da chapa vencedora, atrav^s da 
publica9ao do resultado e do registro em ata, nao ultrapassando 01 (urn) dia da ele^ao.

Art. 44° - No caso de empate, a Comissao Eleitoral devera elaborar novas elei9<3es 
convocando os socios num prazo de 03 (tres)dias apos a publica9ao do primeiro 
resultado, definindo a chapa vencedora atraves de voto descoberto, obedecendo o 
disposto no Art. 41.

CAPITULO IX 
DO PATRIMONIO

Art. 45° - 0 patrimonio da Associa9ao sera constituido de bens moveis e contributes 
dos associados.
Pgf. 1. - A aliena9ao ou onera9ao dos bens adquiridos na forma deste Artigo, exigird a 
aprova9ao em Assembleia Geral extraordinaria por 50% (cinqUenta por cento) mais 01 
(um) da totalidade dos associados.
Pgf. 2. - No caso de dissolu93o social da Assoctao, os bens remanescentes serSo 
vendidos e o dinheiro arrecadado sera dividido entre os associados.

CAPITULO X
DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 46° - A receita da assoctSo sera constituida de conformidade com os recursos 
Fmanceiros auferidos por contributes de assoetdes ou dOa9Ses.
Pgf. Unico - O valor da taxa sera aprovado em Assembleia Geral e/ ou em Assembleia 
Geral Extraordinaria.

Art. 47° - Podera a Diretoria da Assoctao no cumprimento dos seus objetivos, 
conforme o Art. 02. firmar contratos e/ ou convenios com entidades publicas ou 
particulares com organiza9des e organismo internacionais, seguindo os principios do 
regiment© interno da associa9§o.

CAPITULO XI
DA D1SSOLUCAO E LIOU1DACAO

9
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Art. 48° - A associate sera dissolvida e seu patrimonio sera destinado a entidade 
fins nSo economicos conforme o art. 61 da lei 10.406/02, deliberada em Assembl6ia 
Geral Extraordinaria especialmente convocada pra esse fim.

Pgf. 1. - A liberate de que trata este Artigo, dever£ ser tomada por 50% (cinqtienta 
por cento) dos votos mais 01 (um) dos associados.
Pgf. 2. - A Assembteia Geral Extraordin^ria que determinar& a dissolute elegerd o 
liquidante e o Conselho Fiscal que deverSo funcionar, durante a liquidate em 
Harmon ia.

Art. 49° - Os membros da Diretoria da Associate, responderSo civil e criminalmente 
pelos atos praticados durante sua gest§o ate 05 (cinco) anos apos o termino de seu 
mandato.

CAPITULO XII
DOS L1VROS F1SCA1S E AUXILIARES

Art. 50° - A Associate possuir& os seguintes livros, onde registrara as atividades 
oficiais e n£o oficiais realizadas:

a) De ata das Assembl&as Gerais;
b) De ata das ReuniSes da Diretoria;
c) De ata de Reunites do Conselho Fiscal;
d) De Registro de Associados

CAPITULO XIII
DAS DISPOSICOES GERAIS

Art. 510 - Os casos omissos no presente Estatuto ser§o resolvidos pela Diretoria e 
referendados pela Assembled Geral.

Art. 52° - A data da funda^o da Associa^o ser& a do dia vinte e nove de agosto de 2.013, 
na qual foi instalada a Assembl6ia Geral Extraord inaria, ocorrida nas dependencias da 
Associate de Catadores de Materials Reciclaveis - ASSOCIA^AC, onde ficou decidido 
por unanimidade a cria^o (ja presente Associate. Por^m, a personalidade jundica sera 
considerada a data da publica9§o e registro em Cartdrio deste Estatuto e a ata da 
Assembleia de Funda^o e posse da Diretoria.

Art. 53° - Os associados n2o respondem subsidiariamente pelas obriga90es contraidas 
indevidamente pela Diretoria da Associa93o.

Art. 54° - O presente estatuto sera obrigatoriamente editado e afixado na sede a fim de ser 
levado ao conhecimento dos associados.

10



/#° DE^>\ 
^ Licitagdo ^

Ficam autorizados todos os atos que se tomarem necessaries a fim de regularizar o registro 
do presente estatuto, junto ao cartorio de registro de pessoas juddicas, para surtir seus 
legais e jurfdicos efeitos.

Palmital, 29 de agosto de 2013

Diretor- PresidenteP

i(da Assembleia de Constitui^o)

V.

VOGADO OAB/j)9l£

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURlDICAS
i0ofIcio.s£de

COMARCA DE PALMITAL - PARANA 
Rua Vicente Machado, 129 * Centro 

Tel./Fax. (0xx42) 3657-1490 
E-mail - cartorioQolano8kl@bol.com.br 

Nllson Antonio Golanoskl 
Oflclal

Reglstrado sob n° 2ftl, FIs. 150/160. do Llvro n° A-08. 
Protocolado sob n.* 7.10/. no llvro protocolo n* 03, ds 
15:20 hrs., nesta data
Palmltal-Pn 13-drsetemPT^om de 2.013.

CUSTAS DE REGISTRO 
100,00 VRC = R$ 14,10
FUNREJUS......R$ 5,95
DISTRIBUIQAO R$ 4,47 

. R$ 0,67 
R$ 25,19

SELO
Total.

!!Registro Civil, Titulos, Docuniei.i. .s 
e Pessoas Juridicas 

Comarca de Palmital - Parana, 
'//son Antonio Golanoski - Oficiai 

Divonzir Frider - Escrevente 
Fone: (42)3657-1490 

Rua Vicente Machado, 129 - Centro 
CEP 85270-000 Palmital

-fnerm.)?. ).

^4Nllson o Golanoskl
icial EXCLU8IVO USO INTI *NO

EED94226
I

PfiUti:-. !
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MUNICIPIO DE PALMITAL - PR
CNPJ: 75.650 025/0001-82

GESTAO 2021-2024

Palmital (PR), 16 de margo de 2021.

Oficio n° 031/2021 - GAB - LIC

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

Preliminarmente, nos termos do Oficio encaminhado pela Diretoria do Departamento 

de Saude do Municipio de Palmital (PR), da lavra da Excelentissima Secretaria de 
Administragao Sra. ROSILDA GOMES DA SILVA, requisitando seja determinada a abertura 
de procedimento para a Contratagao de associagao visando a execugao do programa de 

Coleta Seletiva, instituido pela Lei Federal n° 12.305/2010, que preve e estruturagao do 
trabalho de separagao e preparagao de materials reciclaveis do lixo urbano e rural, 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 ampliagao de renda das familias de catadores de materials reciclaveis, 
poupar o uso de recursos naturals utilizados como materias primas, promovendo a 

conservagao do meio ambiente e combate a poluigao, promover a uniao dos catadores com 

o objetivo de conquistar seus direitos de cidadania, dignidade, organizagao social, 
economica e capacitagao tecnica de materiais reciclaveis no Municipio de Palmital no ano 
de 2021, DEFIRO o pedido.

Outrossim, determine o encaminhamento do presente para os seguintes
setores:

a) Departamento de Contabilidade, para que indique os recursos orgamentarios 

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

procedimento licitatorio, indicando a modalidade compativel com o objeto e valor, 
bem como as demais providencias a serem adotadas para o certame;

Atenciosamente,

VALDENEI DE SOUZA

Prefeito Municipal

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

Fone Fax: (42) 3657-1222
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Palmital (PR), 16 de margo de 2021.

Oficio n° 031/2021 - GAB - LIC

Assunto: Autorizagao de Licitagao e encaminhamento do procedimento. 
De: Prefeito Municipal
Para: Departamento de Contabilidade e Procuradoria Juridica.

Preliminarmente, nos termos do Oficio encaminhado pela Diretoria do Departamento 
de Saude do Municipio de Palmital (PR), da lavra da Excelentissima Secretaria de 
Administragao Sra. ROSILDA GOMES DA SILVA, requisitando seja determinada a abertura 

de procedimento para a Contratagao de associagao visando a execugao do programa de 
Coleta Seletiva, instituido pela Lei Federal n° 12.305/2010, que preve e estruturagao do 

trabalho de separagao e preparagao de materials reciclaveis do lixo urbano e rural, 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 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 poluigao, promover a uniao dos catadores com 
o objetivo de conquistar seus direitos de cidadania, dignidade, organizagao social, 
economica e capacitagao tecnica de materiais reciclaveis no Municipio de Palmital no ano 

de 2021, DEFIRO o pedido.

Outrossim, determine o encaminhamento do presente para os seguintes
setores:

a) Departamento de Contabilidade, para que indique os recursos orgamentarios 

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

procedimento licitatorio, indicando a modalidade compativel com o objeto e valor, 
bem como as demais providencias a serem adotadas para o certame;

Atenciosamente,

VALDENEI DE SOUZA

Prefeito Municipal

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

Fone Fax: (42) 3657-1222
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PARECER N° 126/2021 - LIC

DE: PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR

PARA: GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR

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

Trata o present© expediente da possibilidade do poder publico contratar 

associagdo de catadores de materiais reciclaveis atraves da modalidade de 

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

disso passamos a analise do caso em concreto.

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

tem cabimento. Sdo 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 dispensa 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 tem o direito de dispensar 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 cldusulas uniformes, nos 

casos de urgencia, nos contratos personalissimos 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, estd claro que a dispensa de licitagdo, em sentido amplo independe de

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

Fone Fax: (42) 3657-1222



MUNICIPIO DE PALMITAL - PR'
CNPJ 75 680 025^0001-82

GESTAO 2021-2024

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 o interesse particular da Administragbo. 
Conforme Adilson ABREU Dallarl podemos formular tres principios em fungdo dos 

quais a licitagdo seria dispensavel: impossibilidade material impossibilidade jundica 

e conveniencia administrative.

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

lisura nas licitagoes entdo e clarificado que a Administragdo ndo pode alargar as 

hipoteses de dispensa 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 dispensa 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, dispensa ou inexige licitagdo fora das hipoteses previstas em 

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

da autoridade responsdvel pela contratagdo, respondera tambem pela infragdo o 

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

terceiro ndo integrant© da Administragdo 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 viavel 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 situagoes onde se revestem de urgencia dada a falta de 

planejamento da entidade envolvida. Para exemplificar, se em determinado 

momenta a Administragdo se ve sem determinado insumo que e imprescindivel

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

Fone Fax: (42) 3657-1222
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para o funcionamento de determinado equipamento e a paralisagdo deste pode 

acarretar prejuizos incalculdveis para a sociedade, e um case 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 concreto mas, porque a Administragdo nao 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 dispensa e legalmente prevista os quais analisaremos a seguir:

Art. 24. E dispensavel a licitagao:

{...}

na contratapao da coleta, processamento eXXVII
comercializagdo de residues solidos urbanos reciclaveis ou 

reutilizaveis, em areas com sistema de coleta seletiva de lixo.
efetuados por associagoes ou cooperatives formadas 

exclusivamente por pessoas fisicas de baixa renda reconhecidas 

pelo poder publico como catadores de material's reciclaveis, com o 

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

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

promover o desenvolvimento social atraves do favorecimento a classes menos 

favorecidas.

Como pudemos observar, toda dispensa 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 possfvel 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 maximo 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 

excegdes 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 jd se utiliza 

do espago destinado ao Aterro Sanitdrio, 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 andlise da possibilidade de contratagdo de 

associagdo de catadores atraves da dispense de licitagdo, torna imperioso informer 
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 Municipio de Palmital 
repassaria o valor de R$ 9.500,00 (Move Mil e Quinhentos Reals) 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 municipio mensalmente, os associados poderdo contribuir para 

previdencia social e passando serem segurados do Regime Geral da Previdencia, 
com os direito que um trabalhador comum possui.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
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Os catadores de materias reutilizaveis e reciclaveis desempenham papel 
fundamental na implementagdo da Politica Nacional de Residues Solidos (PNRS), 
com destaque para a gestdo integrada dos residues solidos. De modo geral atuam 

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

comercializagdo dos residues reutilizaveis e reciclaveis, contribuindo de forma 

significative para a cadeia produtiva da reciclagem.

Sua atuagao, sob condigoes precarias de trabalho, se da individualmente, 
de forma autonoma e disperse nas ruas e em lixoes, como tambem, coletivamente, 
por meio de associagdo.

A atuagdo dos catadores de materiais reutilizaveis e reciclaveis, cuja 

atividade profissional e reconhecida pelo Ministerios do Trabalho e Emprego desde 

2002, segundo a Classificagdo Brasileira de Ocupagdes (CBO), contribui para o 

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

reinsergdo dos residues em suas ou em outras cadeias produtivas, em substituigdo 

ao uso de materias-primas virgem.

A Politica 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 reutilizavel 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 incentiva a criagdo e o desenvolvimento de cooperativas 

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

reciclaveis e define que sua participagdo nos sistemas de coleta seletiva e de 

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

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

qual ja havia sido estabelecida a contratagdo de cooperativas e associagoes de 

catadores de materiais reciclaveis, por parte do titular dos servigos publicos de 

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

O fortalecimento da organizagdo produtiva dos catadores em cooperativas 

e associagoes com base nos principios da autogestdo, da economia soliddria e do 

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

fundamental para ampliar o leque de atuagdo desta categoria profissional na

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

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 comercializagdo em rede, a prestagdo de servigos, a logistica reverse e a 

verticalizagdo da produgdo.

Com isso, importantes conquistas tern sido alcangadas para o fortalecimento 

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

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

fortalecimento das cooperatives e associagoes de catadores de materiais 

reutilizdveis e reciclaveis, por meio de um 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, podera 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 orgdo.

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.

Palmital, 16 de Margo de 2021.

DANILO AMORIM SCHREINER
Procurador do Municipio 

OAB/PR 46.945

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

Fone Fax: (42) 3657-1222
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CNPJ: 75.6S0 025/0001-82
GESTAO 2021-2024 *-35

L G«.-

PROCESSO DE LICITACAO N° 032/2021

DISPENSA DE LICITACAO N° 011/2021

OBJETO: Contrata?ao de associagao visando a execute do programa de Coleta 

Seletiva, instituido pela Lei Federal n° 12.305/2010, que preve e estruturagao do 

trabalho de separagao e preparagao de materiais reciclaveis do lixo urbano e rural, 

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 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 

poluigao, promover a uniao dos catadores com o objetivo de conquistar seus direitos 

de cidadania, dignidade, organizagao social, economica e capacitagao tecnica de 

materiais reciclaveis no Municipio de Palmital no ano de 2021.

VALOR: R$ 201.600,00 (Duzentos e urn Mil e Seiscentos Reais).

PRAZO DE VIGENCIA: 17 de Margo de 2022

PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado mediante apresentagao das respectivas 

notas fiscais.

CONTRATADO: ASSOCIAQAO DOS CATADORES DE MATERIAIS

RECICLAVEIS DE PALMITAL -PR.

CNPJ/MF: 08.462.274/0001

DOTAQAO ORCAMENTARIA:

Dotagoes
Grupo da fonteNatureza da 

despesa
Exercfci 
o da 
despesa

Conta Funcional program£tica Fonte
da de
despesa recurso

Do Exerci'cio3.3.90.39.82.032021 5800 12.002.18.541.1801.2125 0
Do Exercfcio3.3.90.39.82.032021 12.002.18.541.1801.2126 05830

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

Fone Fax: (42) 3657-1222



,<poep^x
MUNICIPIO DE PALMITAL - PR 0^,.

CNPJ 75.630.025/0001-82 [o
GESTAO 2021-2024 Is

JUSTIFICATIVA: O presente procedimento de Dispense de Licitapao 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, 16 de Margo de 2021.

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

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

Fone Fax: (42) 3657-1222
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CNPJ: 75 680 025/0001-$2

GESTAO 2021-2024
\M

HOMOLOGAgAO

PROCESSO DE LICITAQAO N° 032/2021 

DISPENSA DE LICITAQAO N° 011/2021

OBJETO: Contratafao de associa^ao visando a execufao do programa de Coleta 
Seletiva, instituido pela Lei Federal n° 12.305/2010, que preve e estruturagao do 
trabalho de separagao e preparagao de materials reciclaveis do lixo urbano e rural, 
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 ampliagao de renda das familias 
de catadores de materials reciclaveis, poupar o uso de recursos naturais utilizados 
como materias primas, promovendo a conservagao do meio ambiente e combate a 
poluigao, promover a uniao dos catadores com o objetivo de conquistar seus direitos 
de cidadania, dignidade, organizagao social, economica e capacitagao tecnica de 
materiais reciclaveis no Municipio de Palmital no ano de 2021.

Com fundamento nas informagoes constantes na Solicitagao da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, 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 licitagao para fornecimento da prestagao dos servigos 
supramencionados, perfazendo o valor de R$ 201.600,00 (duzentos e um mil e 
seiscentos reals), sendo R$ 16.800,00 (Doze Mil e Quinhentos Reais) pelo periodo 
de 12 (doze) meses, tendo como contratada a Associagao dos Catadores de 
Materiais reciclaveis de palmital 
08.462.274/0001-04. Para a efetivagao da presente de Dispensa de Licitante levou- 
se em conta o Art. 24, XXVII, da Lei Federal n° 8.666/93, visando o atendimento ao 
interesse publico, bem como Lei 13.205/2010.

PR, inscrita no CNPJ/MF sob o n.

Edificio da Prefeitura Municipal de Palmital-PR, 16 de margo de 2021.

VALDENEI DE SOUZA

Prefeito Municipal

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

Fone Fax: (42) 3657-1222
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Licita$$0 ^TMUNICIPIO DE PALMITAL - P

CNPJ: 75 680 025/0001-82
GESTAO 2021-2024

5

GABINETE DO PREFEITO

RATIFICACAO
PROCESSO DE LICITAQAO N° 032/2021 
DISPENSA DE LICITAQAO N° 011/2021

OBJETO: Contrata^ao de associaijao visando a execugao do programa de Coleta 

Seletiva, instituido pela Lei Federal n° 12.305/2010, que preve e estruturagao do 
trabalho de separapao e preparagao de materiais reciclaveis do lixo urbano e rural, 
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 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 
poluigao, promover a uniao dos catadores com o objetivo de conquistar seus direitos 

de cidadania, dignidade, organizagao social, economica e capacitagao tecnica de 

materiais reciclaveis no Municipio de Palmital no ano de 2021.

Tendo em vista que a documentagao referente a Dispensa de Licitagao n° 
011/2021 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

para a contratagao dos servigos 

supramencionados, com a ASSOCIAQAO 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 reals), sendo R$ 

16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais) mes.

Dispensa de Licitacao n. 011/2021

PUBLIQUE-SE.

Palmital-PR, 16 de Margo de 2021.

VALDENEI DE SOUZA

Prefeito Municipal

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

Fone Fax: (42) 3657-1222



Licitagiio >MUNICIPIO DE PALMITAL - P
CNPJ 75.680.025/0001-S2

GESTAO 2021-2024

\

'V «S“-

DISPENSA DE LICITACAO

DATA: 16/03/2021DISPENSA DE LICITAQAO N° 011/2021

PROCEDIMENTO LICITATORIO: N° 032/2021

CONTRATADO: ASSOCIAgAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS 

DE PALMITAL -PR.

CNPJ/MF: 08.462.274/0001-04.

OBJETO: Contratagao de associagao visando a execugao do programa de Coleta 
Seletiva, instituido pela Lei Federal n° 12.305/2010, que preve e estruturagao do 
trabalho de separagao e preparagao de materiais reciclaveis do lixo urbano e rural, 
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 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 poluigao, 
promover a uniao dos catadores com o objetivo de conquistar seus direitos de 
cidadania, dignidade, organizagao social, economica e capacitagao tecnica de 
materiais reciclaveis no Municipio de Palmital no ano de 2021.

CONTRATO N°: 041/2021

VALOR: R$ 201.600,00 (duzentos e urn mil e seiscentos reals)

Dispense de Licltagdo, conforme Art. 24, XXVII da Lei 
Federal n° 8.666/93.

Autorizo o present© Procedimento mediante 
Dispensa de Licitagdo.

Palmital-PR, 16 de Margo de 2021.

VALDENEI DE SOUZA

Prefeito Municipal

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

Fone Fax: (42) 3657-1222



Municipio de Palmital - 2021 
Classificagao por Fornecedor 

Processo dispensa 11/2021

PaginalEqupla

Pre^o Unitario Prego Total SeiModdoQuantidade Status MarcaUN.Item Produto/Servigo

201.600,00Fornecedor 2723-5 ASSOCIAgAO DOS CATADORES DE M ATERIAIS RECICLAVEJS CNPJ: 0a462^74«001-04 Tdefone; 42999915560 
Email: ronaldludke@gmail.com 

Lote 001 - Lote 001
001 32206 Contratagao de associagao usando a execi^ao cto programa de Coleta

Status: Classificado

201.600,00 
201.600,00 *16.800,001200 ClassificadoUN

VALOR TOTAL: 201.600,00

18/03/2021 08:54:17Emitidopor: NOEMI DE UMAMOREIRA, na versao: 5526 v

mailto:ronaldludke@gmail.com


MUNICIPIO DE PALMITAL - PR «
i CLJCNPJ: 75.680.025/0001-32

GESTAO 2021-2024 'C-liV

iSS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO

Departamento de Compras e Licitagoes

EXTRATO DE CONTRATO N° 041/2021

Procedimento Licitatorio n° 032/2021

Dispensa de Licitagao n° 011/2021

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

CONTRATADO: ASSOCIAQAO 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: Contratagao de associagao visando a execugao do programa de Coleta 
Seletiva, instituido pela Lei Federal n° 12.305/2010, que preve e estruturagao do 
trabalho de separagao e preparagao de materiais reciclaveis do lixo urbano e rural, 
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 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 
poluigao, promover a uniao dos catadores com o objetivo de conquistar seus direitos 
de cidadania, dignidade, organizagao social, economica e capacitagao tecnica de 
materiais reciclaveis no Municipio de Palmital no ano de 2021.

DATA DO CONTRATO: 16 de Margo de 2021 

VIGENCIA: 16 de Margo de 2021.

VALOR TOTAL: R$ 201.600,00 (trezentos mil reals) ano. 
FORO: Comarca de Palmital-PR.

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

Fone Fax: (42) 3657-1222
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"A^ Licitapa
ESTADO DO PARANA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL V
r-

V
roin.-i

As».'PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 
EXTRATO DE CONTRATO N° 041/2021 PROCEDIMENTO LICITAT6RIO 

N° 032/2021 DISPENSA DE LICITACAO N° 011/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 
Departamento de Compras e Licita?5es 
EXTRATO DE CONTRATO N° 041/2021
Procedimento Licitatdrio n° 032/2021 
Dispensa de LicitagSo n° 011/2021

> r

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMITAL, inscrito no 
CNPJ n° 75.680.025/0001-82, com sede na Rua Moists 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 REC1CLAVEIS 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^ifo de associate visando a execute do 
programa de Coleta Seletiva, instituido pela Lei Federal n° 
12.305/2010, que prevd e estrutura^o do trabalho de separasSo e 
prepays© de materiais recicteveis do lixo urban© e rural, 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 services de coleta dos residues 
sdlidos prestados pelo Municipio, aumentar a vida util do aterro 
sanitario, estimular a ampliacSo de renda das familias de catadores de 
materiais recicteveis, poupar o uso de recursos naturais utilizados 
como materias primas, promovendo a conservacSo do meio ambiente 
e combate a poluicao, promover a uniao dos catadores com o objetivo 
de conquistar seus direitos de cidadania, dignidade, organizacao 
social, economica e capacita?ao tdcnica de materiais recicldveis no 
Municipio de Palmital no ano de 2021.

DATA DO CONTRATO: 16 de Mar?o de 2021 
VIGENCIA: 16 de Marco de 2021.
VALOR TOTAL: R$ 201.600,00 (trezentos mil reais) ano. 
FORO: Comarca de Palmital-PR.

Publicado por: 
Noemi de Lima Moreira 

C6digo Identificador:8EBEFCB2

Matdria publicada no Didrio Oficial dos Municipios do Parana 
no dia 18/03/2021. EdicSo 2224 
A verificacSo de autenticidade da matdria pode ser feita 
informando o eddigo identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

18/03/2021 08::1 of 1
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https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AML/RegistrarP...

Licitagaty - \

Mural de Licita96es Municipals

3 £ICE PR V\
TRiaUNA*. DJCONfASCO iSTAXX! DO PARANA

Registrar processo licitatorio
Informagoes Gerais------------------------

Municipio palmuaL

Entidade Executora MUNICIPIO DE PALMITAL

Os campos Ano,N° e Modalidade devem ser iguais aos informados (a informar) no SIM-AM

Ano* 2021

Modalidade* Processo Dispensa

N° licitagao/dispensa/inexigibilidade* n

Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de credito

A licitagao utiliza estes recursos? □

Numero edital/processo* 032/2021

1Descrigao do Objeto* contratagao de associagao visando a execugao do programa de Coleta Seletiva, 
instituido pela Lei Federal n° 12.305/2010, que preve e estruturagao do trabalho 
de separagao e preparagao de materiais reciclaveis do lixo urbano e rural, para fins 
de encaminhamento para reciclagem, bem como, zelar pela higiene publica,

Forma de Avaligao ' Selecionar - 

Dotagao Orgamentaria* 1200218554118012125339039820

ego maximo/Referencia de prego - 201.600,00
R$*

Data Publicagao Termo ratificagao 18/03/2021

CPF: 77864476953 (Logout)

18/03/2021 11:01 of 1

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AML/RegistrarP
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Prefeitura Municipal de Palmital

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

i CIC{
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 

PROCESS© DE LICITACAO N° 032/2021 DISPENSA DE LICITACAO N° 011/2021

Palmital (PR), 16 de margo de 2021.

Oficio n° 031/2021 - GAB - LIC
Assunto: Autoriza93o de Licita?ao e encaminhamento do procedimento. 
De: Prefeito Municipal
Para: Departamento de Contabilidade e Procuradoria Juridica.

Preliminarmente, nos termos do Oficio encaminhado pela Diretoria do Departamento de Saude do Municipio de Palmital (PR), da lavra da 
Excelentissima Secretaria de Administra9ao Sra. ROSILDA GOMES DA SILVA, requisitando seja determinada a abertura de procedimento para a 
Contrata93o de associa93o visando a execu93o do programa de Coleta Seletiva, instituido pela Lei Federal n° 12.305/2010, que prev6 e estrutura9ao 
do trabalho de separa93o e prepara93o de materials recicl&veis do lixo urban© e rural, para fins de encaminhamento para reciclagem, bem como, zelar 
pela higiene piiblica, visando a melhoria do ambiente, a saude e bem estar da popula9ao, reduzir os custos dos serv^os de coleta dos residues sdlidos 
prestados pelo Municipio, aumentar a vida util do aterro sanitario, estimular a amplia9ao de renda das familias de catadores de materials recicldveis, 
poupar o uso de recursos naturals utilizados como materias primas, promovendo a consents© do meio ambiente e combate a poIu^So, promover a 
uniSo dos catadores com o objetivo de conquistar seus direitos de cidadania, dignidade, organiza9ao social, economica e capacita92o t6cnica de 
materials recicUiveis no Municipio de Palmital no ano de 2021, DEFIRO o pedido.
Outrossim, determine o encaminhamento do presente para os seguintes setores:

• 3 b

a) Departamento de Contabilidade, para que indique os recursos or9amentarios disponiveis para a realiza9ao do procedimento;
b) Procuradoria Juridica, para que elabore o parecer acerca da necessidade de procedimento licitatdrio, indicando a modalidade compativel com o 
objeto e valor, bem como as demais provid6ncias a serem adotadas para o certame;

Atenciosamente,

VALDENEI DE SOUZA 
Prefeito Municipal

PROCESSO DE LICITACAO N° 032/2021
DISPENSA DE LICITACAO N° 011/2021
OBJETO: Contrata9ao de associa9ao visando a execu93o do programa de Coleta Seletiva, instituido pela Lei Federal n° 12.305/2010, que preve e 
estrutura9ao do trabalho de separa9So e prepara93o de materials reciclaveis do lixo urbano e rural, para fins de encaminhamento para reciclagem, 
bem como, zelar pela higiene piiblica, visando a melhoria do ambiente, a saude e bem estar da popula9ao, reduzir os custos dos serv^os de coleta 
dos residues sdlidos prestados pelo Municipio, aumentar a vida util do aterro sanitario, estimular a amplia9ao de renda das familias de catadores de 
materials recicldveis, poupar o uso de recursos naturals utilizados como materias primas, promovendo a conserva93o do meio ambiente e combate a 
polui9ao, promover a uniao dos catadores com o objetivo de conquistar seus direitos de cidadania, dignidade, organiza93o social, economica e 
capacita93o tdcnica de materiais reciclaveis no Municipio de Palmital no ano de 2021.
VALOR: R$ 201.600,00 (Duzentos e urn Mil e Seiscentos Reals).
PRAZO DE VIGENCIA: 17 de Mar90 de 2022
PAGAMENTO: O pagamento ser£ efetuado mediante apresenta92o das respectivas notas fiscais.
CONTRATADO: ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE PALMITAL-PR.
CNPJ/MF: 08.462.274/0001 
DOTACAO ORCAMENTARIA:

Dolaf&cs

Grupo da fonlcFonte de rccurso Nalurcza da despesaExercicio da despesa Coma da despesa Funcional progranialica

3.3.90.39.82.03 Do Excrcicio12.002.18.541.1801.2125 02021 5800

Do Excrcicio3.3.90.39.82.035830 12.002.18.541.1801.2126 02021

JUSTIFICATIVA: O presente procedimento de Dispense de Licita9So tern fundamento no Artigo 24, XXVII, da Lei 8.666/93, nos termos do Oficio 
da Secretaria responsdvel, bem como do parecer juridico, que embasam este processo.

Palmital-PR, 16 de Mar90 de 2021.

VALDENEI DE SOUZA 
Prefeito Municipal

HOMOLOGACAO

PROCESSO DE LICITACAO N° 032/2021 
DISPENSA DE LICITACAO N° 011/2021

OBJETO: Contrata9ao de associa92o visando a execu93o do programa de Coleta Seletiva, instituido pela Lei Federal n° 12.305/2010, que preve e 
estrutura9ao do trabalho de separa9£ta e prepara93o de materiais reciclaveis do lixo urbano e rural, para fins de encaminhamento para reciclagem, 
bem como, zelar pela higiene publica, visando a melhoria do ambiente, a saude e bem estar da popula9ao, reduzir os custos dos servi90s de coleta 
dos residues sdlidos prestados pelo Municipio, aumentar a vida util do aterro sanitdrio, estimular a amplia9ao de renda das familias de catadores de 
materiais reciclaveis, poupar o uso de recursos naturais utilizados como matdrias primas, promovendo a consents© do meio ambiente e combate a 
polui9ao, promover a uniao dos catadores com o objetivo de conquistar seus direitos de cidadania, dignidade, organiza92o social, economica e 
capacita93o tdcnica de materiais reciclaveis no Municipio de Palmital no ano de 2021.
Com fundamento nas informa95es constantes na Solicita9ao da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 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 licita9ao para fornecimento da 
presta9?io dos serv^os supramencionados, perfazendo o valor de RS 201.600,00 (duzentos e um mil e seiscentos reais), sendo R$ 16.800,00 (Doze 
Mil e Quinhentos Reais) pelo period© de 12 (doze) meses, tendo como contratada a Associa93o dos Catadores de Materiais reciclaveis de palmital -

19/03/2021 08:3°1 of 2
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Para a efetivaipao da presente de Dispensa de Licitante levou-se em conta o Art. 2j|^XVII,PR, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 08.462.274/0001-04. 
da Lei Federal n° 8.666/93, visando o atendimento ao interesse publico, bem como Lei 13.205/2010.

Edificio da Prefeitura Municipal de Palmital-PR, 16 de mar<?o de 2021.

VALDENEI DE SOUZA 
Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO

RATIFICACAO
PROCESSO DE LICITACAO N° 032/2021 
DISPENSA DE LICITACAO N° 011/2021

OBJETO: Contrata<?ao de associate visando a execu(?ao do programa de Coleta Seletiva, instituido pela Lei Federal n° 12.305/2010, que preve e 
estruturai?ao do trabalho de separa<?ao e prepara9ao de materials reciclaveis do lixo urbano e rural, 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 services de coleta 
dos residues sdlidos prestados pelo Municipio, aumentar a vida util do aterro sanit&rio, estimular a ampliacao de renda das familias de catadores de 
materials reciclaveis, poupar o uso de recursos naturals utilizados como materias primas, promovendo a conservacifo do meio ambiente e combate a 
poluicSo, promover a uniao dos catadores com o objetivo de conquistar seus direitos de cidadania, dignidade, organizacSo social, econdmica e 
capacitagao t6cnica de materiais reciclaveis no Municipio de Palmital no ano de 2021.
Tendo em vista que a documentacao referente a Dispensa de Licita<?ao n° 011/2021 atende a todos os requisites do artigo 24, XXVII, da Lei 
8.666/93;
Considerando o parecer juridico, o qual foi favoravel a homologacao da presente Dispensa de Licitagao;
Com efeito, RATIFICO todas as formalidades legais e autorizo a Dispensa de LicitacSo n. 011/2021, para a contratacao dos services 
supramencionados, com a ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE PALMITAL -PR, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n° 08.462.274/0001, no valor de RS 201.600,00 (duzentos e um mil e seiscentos reais), sendo R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reals) 
mes.

PUBLIQLE-SE.

Palmital-PR, 16 de Marco de 2021.

VALDENEI DE SOUZA 
Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITACAO

DISPENSA DE LICITACAO N" 011/2021 DATA: 16/03/2021

PROCEDIMENTO LICITAT6RIO: N° 032/2021

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

CNPJ/MF: 08.462.274/0001-04.

OBJETO: Contrnta?ao dc associa?So visando a exccu?So do programa dc Coleta Seletiva, instituido pela Lei Federal n° 12.305/2010, que prove c cstrutura^So do trabalho de separa?ao c prcparafSo de materiais reciclaveis 
do lixo urbano c rural, para fins dc encaminhamento para reciclagem, bem como, zelar pela higiene publica. visando a melhoria do ambiente, a saude c bem estar da populafSo, reduzir os custos dos services dc coleta dos 
residues solidos prestados polo Municipio, aumentar a vida iilil do aterro sanitario, estimular a ampliafao dc renda das familias dc catadores dc materiais reciclaveis, poupar o uso de recursos naturals utilizados como 
materias primas, promovendo a conscrva^o do meio ambiente c combate a poluisao, promover a uniao dos catadores com o objetivo dc conquistar sous direitos dc cidadania, dignidade, organiza^So social, cconomica c 
capacita?ao tccnica dc materiais reciclaveis no Municipio dc Palmital no ano de 2021.

CONTRATO N*: 041/2021

VALOR: RS 201.600,00 (duzentos c um mil e seiscentos reais)

Publicado por: 
Noemi de Lima Moreira 

C6digo Identificador:BD2D324C

Materia publicada no Dterio Oficial dos Municipios do Parana no dia 19/03/2021. Edic&o 2225 
A verificac^o de autenticidade da materia pode ser feita informando o codigo identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 041/2021

Aos nove dias do mes de margo de 2021, de um lado o MUNICIPIO DE PALMITAL-PR, inscrito no 
CNPJ n° 75.680.025/0001-82, com sede na Rua Moises Lupion, n° 1001, Centro, Palmital-PR, neste 
ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 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 na Rua XV de 
Novembro, 534, centre, Palmital-PR, doravante denominado MUNIClPIO e de outro, ASSOCIAQAO 
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 neste Municlpio de Palmital - 
PR, resolvem celebrar o presente contrato de acordo com as formalidades constantes do Process© 
de LicitagSo n° 032/2021 e Dispensa de Licitagao n° 011/2021, doravante denominado ACAMREP, 
assinam o presente CONTRATO ADMINISTRATIVO, com supedaneo no inciso XI do artigo 19 da Lei 
Federal n° 12.305/2010, que institui a Politica nacional de Residues Solidos, Regulamentada pelo 
Decreto Federal n° 7.404/2010 que institui a Politica Nacional de Residuos Sdlidos, cria o Comity 
Interministerial da Politica Nacional de Residuos Sdlidos e o Comite Orientador para a Implantagao 
dos Sistemas de Logistica Reversa, e da outras providencias\ na allnea "c” do artigo 3°, no artigo 3°-C 
e artigo 7° da Lei Federal n° 11.445/2007 que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento 
bdsico] no inciso XXVII do artigo 34 da Lei Federal n° 8.666/1993 que Regulamenta o artigo 37, inciso 
XXI da Constituigao Federal, institui normas para licitagdes e contratos da Administragao Publica\ no 
Decreto Federal n° 5.940/2006 que Institui a separagao dos residuos reciclaveis descartados pelos 
drgaos e entidades da administragao publica federal direta e indireta, na fonte geradora e a sua 
destinagao as associagoes e cooperativas dos catadores de materiais recicldveis e dd outras 
providdneias] mediante as seguintes CLAUSULAS e condigoes:

CLAUSULA 1a-OBJETO:

Contratagao de associagao visando a execugao do programa de Coleta Seletiva, instituldo pela Lei 
Federal n° 12.305/2010, que preve e estruturagao do trabalho de separagao e preparagSo de 
materiais reciclaveis do lixo urbano e rural, 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 solidos prestados pelo Municlpio, aumentar a 
vida util do aterro saniterio, 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 poluigao, promover a uniao dos catadores com o objetivo 
de conquistar seus direitos de cidadania, dignidade, organizagao social, economica e capacitagao 
tecnica de materiais reciclaveis no Municlpio de Palmital no ano de 2021;

Paragrafb 1°. Os servigos deverao ser executados conforme cronograma estabelecido pelo 
Contratante, atraves da Secretaria do Meio Ambiente ou quern essa indicar;

Paragrafo 2°. No que se refere a coleta de residuos solidos, o contratado obedecera cronograma e 
rotas estabelecidos pela Secretaria do Meio Ambiente e Turismo.

Paragrafo 3°. Mediante previo ajuste e expressa autorizagao do/Oontrararite, os servigos n3o 
executados em feriados, caso fortuito ou forga maior, deverao ser r^alizadc^ en\ outras datas,.a4Uulo 
de compensagao.

CU
cnRua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-0

Fone Fax: (4,2) 3057-1122
nyital -
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CLAUSULA 2s - TRANSFERENCIA FINANCEIRA:

A Administragao Publica repassara a ACAMREP o valor de R$ 201.600,00 (Duzentos e um mil e 
Seiscentos reals), sendo 12 (doze) parcelas mensais de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos 
reals), cuja aplicagSo sera feita nos seguintes termos:

DETALHAMENTOS DA APLICAQAO DOS RECURSOS FINANCEIROS

ESPECIFICAgAO VALOR
SERVigOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

R$ 11.040,0016 Agentes Ambientais (Remuneragao individual - R$ 690,00 mensal)

R$ 1.250,001 Encarregado de Manutengao
R$ 1.250,001 Vigia Noturno
R$ 3.260,001 Gerenciamento/Coordenagao
R$ 16.800,00TOTAL

CLAUSULA 3a- DOTAgAO ORgAMENTARIA:

As despesas decorrentes deste contrato serao atendidas atraves da seguinte dotagao orgamentaria:

DotagOes
Grupo da fonteExercfci 

o da 
despesa

Conta Funcional programatica Fonte Natureza da 
despesada de

despesa recurso
Do Exercicio12.002.18.541.1801.2125 3.3.90.39.82.032021 5800 0

3.3.90.39.82.03 Do Exercicio2021 5830 12.002.18.541.1801.2126 0

Paragrafo 1°. Em caso de celebragao de aditivos, deverao ser indicados nos mesmos, os creditos e 
empenhos para cobertura de cada parcela da despesa a ser transferida.

Paragrafo 2°. Na ocorrencia de cancelamento de Restos a Pagar, o quantitativo podera ser reduzido 
ate a etapa que apresente funcionalidade, mediante aprovagao previa da Administragao Publica.

Paragrafo 3°. A dotagao Orgamentaria sera suplementada quando necessario.

CLAUSULA 4a - OBRIGAgOES DA ADMINISTRAgAO PUBLICA

Compete a Administragao Publica:

I - Transferir os recursos a Associagao conforme previsto na Clausula 2a;

II - Fiscalizar a execugao do presente contrato, o que nao fara cessar jou diminui^ a responsabilidade
da Associagao pelo perfeito cumprimento das obrigagoes estipuladas, nem por danos^Jnclusive 
quanto a terceiros ou por irregularidades constatadas; / -—1 _____^

/

C—

^Palmitav- PRRua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 852
Fone Fax- M2) 3557-1122
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III - Receber, apurar e solucionar eventuais queixas e reclamagoes, cientificando a Associag§o para 
as devidas regularizagoes;

IV - Comunicar formalmente a Associate qualquer irregularidade encontrada na execugao das 
agoes, fixando-lhe prazo para corrigi-la;

V - Constatadas quaisquer irregularidades no cumprimento do objeto desta Parceria, a AdministragSo 
Publica podera ordenar a suspense dos servigos, sem prejufzo das penalidades a que se sujeita a 
Associagao e sem que esta tenha direito a qualquer indenizagao no caso daquelas nSo serem 
regularizadas dentro do prazo estabelecido no termo da notificagao;

VI - Aplicar as penalidades regulamentadas neste contrato;

VII - Fiscalizar periodicamente as condigoes de trabalho dos associados e prestadores de servigos;

VIII - Apreciar a prestagao de contas mensal apresentada pela Associagao;

IX - Encaminhar ao local de triagem todo material reciclavel proveniente da coleta seletiva implantada 
no Municlpio contratante;

X - Arcar com as despesas de £gua e energia etetrica do imbvel onde serSo realizadas as triagens, 
qual seja, Unidade de Triagem, anexo ao Aterro Saniterio Municipal;

XI - Acompanhar e fiscalizar os servigos prestados pela Contratada, bem como o cumprimento fiel do 
presente instrumento, inclusive no que consiste a produtividade dos servigos prestados;

XII - Manter programas de Educagao Ambiental que garantam a continuidade e eficacia da coleta 
seletiva;

XIII - Promover a divulgag§o do Programa de Coleta Seletiva junto a toda comunidade urbana e se 
possivel rural;

XIV - Disponibilizar o veiculo M.Benz-Acello 1016, tipo car/caminh§o /fechado, placa AVK -3692, a 
Associagao para que essa possa levar o material separado ate o ponto de venda mais prbximo 
quando necessarios, devendo tal solicitagao ser direcionada a Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
e Turismo;

XV - Disponibilizar espago fisico para triagem, que atenda as necessidades da Contratada para 
triagem do material reciclavel, com banheiro feminine e masculine com chuveiros para banhos - 
unidade de triagem pertencente a uma area maior denominada Aterro Saniterio;

XVI - Disponibilizar a tltulo de “CessSo de Uso" os seguintes equipamentos: esteira transportadora 
com 4 metros e prensa hidraulica vertical lateral articulada de 20 toneladas;

XVII - Disponibilizar veiculo apropriado para o transpose dos membros da Associagao Contratada ate 
o local onde os servigos serao prestados, qual seja Aterro Sanitariojyiunicipal, partindo da praga 
central as OShOOmin retornando as 11h30min. Apos o almogo, 
retornar3 &s 17h00min, competindo ao Municlpio arcar com/foda despesas de locomog^o dos 
membros da Associagao ate o local de trabalho.

veiculo saira as 13h00min e

CLRua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85
Fone Fax: (4-2) 3657-112?
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XVIII - Disponibilizar equipamento necessario para manter os servigos de retirada periddica dos 
rejeitos provenientes da triagem de materials reciclaveis e seu devido transporte ate a area de 
disposigao de residues solidos;

XIX - Publicar as suas expensas o extrato deste Contrato na imprensa oficial do Municipio.

CLAUSULA 5a - OBRIGAQOES DA CONTRATADA

I - Utilizar os valores recebidos para os fins previstos no presente contrato, a fim de realizar a triagem 
dos produtos da coleta seletiva de materials reciclaveis urbanos e rurais, administrando o 
desenvolvimento do trabalho operacional de triagem, prensagem, estocagem e comercializagSo dos 
materials reciclaveis provenientes de coleta seletiva;

II - O gerenciamento administrative e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito 
as despesas de custeio, de investimento e de pessoal;

III - Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e 
comerciais relatives ao funcionamento da instituigao e ao adimplemento deste contrato, n§o se 
caracterizando responsabilidade solidaria ou subsidiciria da Administragao Publica pelos respectivos 
pagamentos, nem qualquer oneragao do objeto da parceria ou restrigSo a sua execugao;

IV - Manter, se for o caso, contrato de trabalho que assegure direitos trabalhistas, sociais e 
previdenciarios aos seus trabalhadores e prestadores de servigos;

V - Manter em dia a regularidade fiscal e tributaria da Associagao, sob pena de rescisao contratual, 
nos termos da legislagao pertinente a especie;

VI - Realizar o recolhimento das contribuigoes previdenciarias e outros encargos trabalhistas, 
devendo manter em arquivo proprio e fornecer ao Municipio assim que solicitado sob pena de 
rescis§o contratual;

VII - Repassar os valores descritos na clausula 2a de forma individual atraves de deposito ou 
transferencia em conta corrente propria de titularidade de cada membro da Associagao, sendo que 
cada comprovante devera fazer parte da PrestagSo de Contas mensal ao Municipio.

VIII - A primeira parcela sera liberada de forma autom^tica, apos a assinatura e certificagao do 
process© por parte do Control© Interno do Municipio, contudo, para ocorrer a liberagao das parcelas 
remanescentes, devera ser respeitado o cronograma de desembolso e ainda ser observada as 
seguintes formalidades:

a) A Associagao encaminhar£ mensalmente a Secretaria Municipal do Meio Ambiente o Relatdrio de 
Execugao do Objeto e Prestagao de Contas das receitas e despesas parcial, anexando-se 
documentos de comprovagao, tais como comprovante de transferencia aos associados, cotagao e 
notas de compra de EPI’s, relatorio dos valores obtidos atraves da venda dos materiais, com o 
respective rateio entre os associados.

ombanhar a data da vendaX - Comunicar ao fiscal de contratos com antecedencia de urn dia 
do material vendido pela associagao; /

ra

o-Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85271
Fone Fax: iA2\ 3G57-1122
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XI - Efetuar cotagSo e pesquisa de pregos, conforme regulamento prdprio da OrganizagSo da 
Sociedade Civil, para aquisigao de materiais e servigos;

XII - Comprovar a exata aplicagao da parcela anteriormente repassada, na forma da legislagSo 
aplicavel, mediante procedimento da fiscalizagao da administragao publica municipal.

XIII - Nao praticar desvio de finalidade na aplicagao do recurso, praticas atentatorias aos principios 
fundamentais da administragao publica nas contratagbes;

XIV - Comprovar todas as despesas por meio de nota fiscal eletronica ou recibo de autonomo (RPA), 
com a devida identificagSo, ficando vedadas informagoes gen^ricas ou sem especificagdes dos 
servigos efetivamente prestados, comprovado por meio de controles ou registros, alem de demonstrar 
os custos praticados ou ajustados de forma a permitir a conferencia atinente a regularidade dos 
valores pagos;

XV - Promover a devolug^o aos cofres publicos dos recursos financeiros nao aplicados corretamente;

XVI - Manter em seus arquivos, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia util subsequente ao 
da prestagao de contas integral, os documentos originais que compoem a prestagao de contas;

XVII - Comunicar ao Municipio a substituigao dos responsaveis pela Associagao, assim como 
alteragoes em seu Estatuto;

XVIII - Executar as agoes objeto desta parceria com qualidade, atendendo o publico de modo gratuito, 
universal e igualitario;

XIX - Responsabilizar-se pelo espago fisico, equipamentos e mobili^rios necessarios ao 
desenvolvimento das agoes objeto desta parceria;

XX - Manter em perfeitas condig6es de uso os bens moveis, imoveis, equipamentos e os 
instrumentos necessarios para a realizag^o dos servigos e ag6es pactuadas, atrav6s da implantag3o 
de manutengao preventive e corretiva predial e de todos os instrumentals e equipamentos, 
restituindo-os em bom estado de conservagSo quando do termino do presente contrato;

XXI - Vedar a permanencia de animais domesticos dentro do Aterro Saniterio Municipal, tais como 
cachorros, cavalos e gates, sendo que a constatagao da permanencia dos referidos animais devera a 
Associagao adotar imediatamente as providencias necessarias no sentido de proceder sua retirada;

XXII - Responder, com exclusividade, pela capacidade e orientagdes tecnicas de toda a mSo de obra 
necess£ria a fiel e perfeita execugao do contrato;

XXIII - Responsabilizar-se com os recursos provenientes do contrato, pela indenizagSo de dano 
causado ao publico, decorrentes de agao ou omissao voluntaria, ou de negligencia, imperlcia ou 
imprudencia, praticados por seus empregados ou associados;

XXIV - Responsabilizar-se por cobranga indevida feita ao publico, por profissional empregado ou 
preposto, em razao da execugSo desse contrato;

XXV - Responsabilizar-se pelo cadastramento e fornecimento de crachas de identificagSo dos 
associados, bem como de equipamentos de seguranga exigidos na legislagao pertiAerrte, proibindo a 
entrada no local sem que haja uso dos equipamentos referidos, sendo que as despesas referentes a 
tais aquisigoes correrao por conta da contratada com recursos provenientes 0a/produgao;

G-
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 fPfalmitdl - P

Fone Fax: (42) 3657-1122
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XXVI - Garantir o livre acesso dos agentes publicos, em especial ao fiscal de contrato, controle 
interne, procuradoria geral, Secretaria do Meio Ambiente e do Tribunal de Contas, relativamente ao 
local do servigo, aos processes, aos documentos e as informagoes referentes a este contrato, 
inclusive a possibilidade de intervir nas areas contabeis, administrativas e tecnico-profissionais, bem 
como aos locais de execugSo do objeto;

XXVII - Restituir a AdministragSo Publica os recursos recebidos quando a prestagao de contas for 
avaliada como irregular, depois de exaurida a fase recursal, se mantida a decisSo, caso em que 
Associagao podera solicitar autorizagao para que o ressarcimento ao er&rio seja promovido por meio 
de agdes compensatdrias de interesse publico, mediante a apresentagao de novo piano de trabalho, 
conforme o objeto descrito no neste Contrato e a area de atuagao da organizagao, cuja mensuragSo 
econdmica ser£ feita a partir do piano de trabalho original, desde que nSo tenha havido dolo ou 
fraude e nao seja o caso de restituigao integral dos recursos;

XXVIII - A responsabilidade exclusiva pelo gerenciamento administrative e financeiro dos recursos 
recebidos, inclusive no que diz respeito as despesas de custeio, de investimento e de pessoal;

XIX - A veiculagao de publicidade acerca do contrato, salvo se houver previa autorizagao do 
Municlpio.

CLAUSULA 6a - APLICAQAO DOS RECURSOS

O Trabalho dever£ ser executado com estrita observancia das clausulas pactuadas neste 
CONTRATO, sendo vedado:

I - pagar, a qualquer tftulo, servidor ou empregado publico com recursos vinculados ao contrato;

II - modificar o objeto, exceto no caso de ampliagSo de metas, desde que seja, previamente, 
aprovagao pela Administragao Publica;

III - utilizar, ainda que em carater emergencial, recursos para finalidade diversa da estabelecida no 
contrato;

IV - pagar despesa realizada em data anterior a vigencia do contrato;

V - efetuar pagamento em data posterior a vigencia do contrato;

Paragrafo 1°. Os recursos recebidos atrav6s do presente contrato deverao ser depositados em conta- 
corrente especifica.

CLAUSULA T - DOS PAGAMENTOS

Paragrafo 1°. O pagamento de cada parcela mensal somente sera realizado apos a comprovagao da 
efetiva prestagao do servigo contratado no mes anterior, bem como da transferencia dos valores 
destinados a cada associado pelo Municlpio e do rateio dos valores advindos da venda dos materiais, 
e ainda da destinagSo de valores remanescentes.

ao fiscal de contratos avaliarParagrafo 2°. As comprovagoes deverao center elementos que permit; 
o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado, com a descrfgadfjJUir

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-0
Fone Fax: /421 3657-1122 cr
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pagos a cada associado relatives ao repasse do Municlpio e ao rateio dos valores advindos da venda 
do material.

Paragrafb 3°. Os relatorios e comprovantes deverSo ser encaminhados por Oficio pela AssociapSo a 
Secreteria do meio Ambiente que remoter^ ao Fiscal de Contratos para an£lise, expedindo parecer 
favor^vel caso a documentagao encaminhada esteja de acordo, sendo facultada a possibilidade de 
ser solicitada a complementagao de informagoes e/ou documentos. Somente apos a analise se 
iniciar£ o process© de liquidagSo o qual devera center o parecer favor£vel do Fiscal de Contratos e a 
aprovagSo da secretaria.

I. O fiscal de contrato emitira o parecer de acordo com o que for constatado podendo ser:

a) regular, quando expressar, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas 
estabelecidos no piano de trabalho;

b) regular com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza 
formal que n§o resulte em dano ao erario;

c) irregular, quando comprovada qualquer das seguintes circunstancias: - omissSo no dever de 
prestar contas; - descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no piano de 
trabalho; - dano ao erario decorrente de ato de gestao ilegitimo ou antieconomico; - desfalque ou 
desvio de dinheiro, bens ou valores publicos.

II. Serao glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa 
suficiente. Constatada irregularidade ou omissao na prestagao de contas, sera concedido prazo para 
a organizagao da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigagao no prazo de 30 (trinta) 
dias.

III. Caso justificado pela entidade e aceito pelo Secretario responsavel, esse prazo podera ser 
prorrogado por mais 30 (trinta) dias.

IV. Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissSo, nao havendo o 
saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidaria, deve 
adotar as providencias para apurag§o dos fatos, identificag^o dos responsaveis, quantificagao do 
dano e obtengao do ressarcimento, nos termos da legislagSo vigente.

V. Dessa forma o Fiscal de contrato encaminhar£ o parecer irregular juntamente com a 
documentagSo para a Procuradoria Geral do Municlpio para as providencias cablveis.

VI. As parcelas dos recursos transferidos no ambito deste contrato serao liberadas em estrita 
conformidade com o respective cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais 
ficarao retidas ate o saneamento das impropriedades:

a) quando houver evidencias de irregularidades na aplicagao de parcela anteriormente recebida;
b) quando constatado desvio de finalidade na aplicagao dos recursos ou o inadimplemento da 

associagao em relagao a obrigagoes estabelecidas no presente contrato;
c) quando a Associagao deixar de adotar sem justificativa suficiente as mj^didas saneadoras

apontadas pela Secretaria ate 30 (trinta) dias depois de notificada; /
d) quando houver praticas atentatorias aos princlpios da Administragao Bubli-

demais atos praticados na execug^o do contrato; (
e) descumprimento de qualquer clausula contratual; 35

fas contratagoes e

G-
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CLAUSULA S3 - DO PRAZO DE VIGENCIA:

0 presente Contrato vigorara por 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicagSo, 
podendo ser prorrogado mediante solicitagSo da Organizag3o da Sociedade Civil, devidamente 
formalizada e justificada, a ser apresentada 3 Administrag§o Publica em, no minimo, 30 (trinta) dias 
antes do termino, inicialmente, previsto.

Paragrafo 1°. A prorrogagao de oficio da vigencia deste Contrato sera feita pela AdministragSo Publica 
quando ela der causa ao atraso na liberagSo de recursos financeiros, limitada ao exato periodo do 
atraso verificado.

CLAUSULA S3 - DO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAQAO

8.1. A AdministragSo Publica promover£ o monitoramento e a avaliagao do cumprimento do contrato, 
podendo valer-se do apoio tecnico de terceiros, delegar competencia ou firmar parcerias com 6rg§os 
ou entidades publicas.

8.2. A Administragao Publica acompanhara a execugao do objeto deste contrato atrav^s da Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente e Turismo e da Fiscal de Contratos, que tem por obrigagSo:

I. Acompanhar e fiscalizar a execugao da parceria;
II. Acompanhar a venda dos materiais, mediante aviso previo da contratada;
II. Informar ao seu superior hierarquico a existencia de fatos que comprometam ou possam 
comprometer as atividades ou metas da parceria e de indicios de irregularidades na gestSo dos 
recursos, bem como as providencias adotadas ou que serao adotadas para sanar os problemas 
detectados;

CLAUSULA 103 - DAS PENALIDADES

Nos termos do disposto no artigo 87 da Lei n.° 8.666/93, pela inexecugao total ou parcial do objeto 
deste contrato, o Contratante podera, al6m da rescisao direta do presente contrato, aplicar ao 
Contratado as seguintes penalidades:

a) advertencia por escrito;
b) suspensao temporaria de participag§o em licitagSo e impedimento de contratar com o Municlpio 
pelo prazo de ate 2 (dois) anos;
c) declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao Publica, enquanto 
perdurarem os motives determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao, na forma 
da lei, perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade.

6.2 - Do ato que aplicar a penalidade cabera recurso, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da 
ciencia da intimagao, podendo a Administragao reconsiderar ou nao sua decisSo, dentro do mesmo 
prazo;

6.3 - O prazo de apresentagao de recurso referente a aplicagao das p^naljdades/sera de 05 (cinco) 
dias uteis, contados da intimagao do ato.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-0
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CLAUSULA 11a - DA RESCISAO

O presente contrato podera ser rescindido pelos motives previstos nos art. 77, 78 e 79, da 
Lei n.° 8.666/93 e suas alteragoes.

§ 1° - A rescis3o acarretara, independentemente de qualquer procedimento judicial ou 
extrajudicial por parte da CONTRATANTE, a retengSo dos cr6ditos decorrentes deste contrato, 
limitada ao valor dos prejulzos causados, al6m das sangoes previstas neste ajuste, ate a completa 
indenizagSo dos danos.

§ 2° - Fica expressamente acordado que, em caso de rescisao, nenhuma remuneragao ser£ 
cablvel, a n3o ser o ressarcimento de despesas autorizadas pela CONTRATANTE e, 
comprovadamente realizadas pela CONTRATADA, previstas no presente contrato.

§ 3° - Alem dos motives constantes do art. 78, da Lei n.° 8.666/93, alterada pelas Leis n.°s 
8.883/94, 9.032/95 e 9.648/98, a CONTRATANTE podera rescindir o presente contrato, caso o(a) 
CONTRATADO(A), venha a nao entregar o objeto licitado dentro das condigdes, prazos e 
especificagoes deste instrumento editalicio.

CLAUSULA 123 - DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAQAO

O(A) CONTRATADO(A) reconhece desde ja os direitos da Administragao previsto 
em Lei e incidentes sobre este contrato, particularmente o de rescisao administrativa 
previsto nos arts. 77 a 80 da Lei n° 8.666/93, alterada pelas Leis n.°s 8.883/94, 9.032/95 e 
9.648/98, bem como o estabelecido no art. 87 do mesmo diploma legal.

CLAUSULA 13a - DA DISPENSA DO OFERECIMENTO DE GARANTIA

A CONTRATANTE dispensa o(a) CONTRATADO(A) do oferecimento de garantia 
na presente contratagao.

CLAUSULA 14a - SUBORDINAQAO AS NORMAS LEGAIS E CONTRATUAIS

As partes se declaram sujeitas as normas previstas a Lei Federal n° 8.666/93 e as 
clausulas expresses neste Contrato.

1°§ Fica o presente contrato vinculado aos termos da Dispensa n° 11/2021 e
respectivos anexos, publicados no Edital da Prefeitura Municipal de Palmital-Pr, no sitio do 
Municipio, no Mural de Licitagoes do TCE/PR, e Diario Oficial, constante do Procedimento 

Licitatorio N° Process© 032/2021 a cumprir todas asficando as partes obriga«
obrigagoes ali constantes.

/
CLAUSULA 15a - DAS ALTERAQOES
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O contrato podera ser alterado quando necessaria modificagao do valor contratual 
em decorrencia de acrescimo ou diminuigao quantitativa de seu objeto, bem como 
prorrogado nos limites permitidos pela lei federal n° 8.666/93 e suas alteragoes, ou quando 
necessaria alteragao na forma de pagamento, por imposigao de circunstancias 
supervenientes, mantendo-se o valor inicial;

CLAUSULA 16a - DO FORO E DAS DISPOSIQOES FINAIS

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si 
e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro da Comarca 
de Palmital, Estado do Parana, nao obstante qualquer mudanga de domicllio da CONTRATADA, que 
em razao disso e obrigada a manter urn representante com plenos poderes para receber notificagbes, 
citagbo inicial e outras em direito permitidas. /

/

Palmital, 16 de Margo de 2021.

MDENEI DE SOUZA 
Prefeito Municipal

d* ^KrrrUX
ASSOCIAQAO DOS CATADORES DE

MATERIAIS RECICLAVEIS DE PALMITAL
ANDERSON DE LIMA PEREIRA - CPF: 103.921.199-27 

Presidente da Associagao ACAMREP

Testemunhas:

NOME:ROSILDA GOMES DA SILVA 
CPF:59981113972

NOME: JOSE DA L>
CORDEIRO
CPF: 53732308987
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