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PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL 
(PREENCHER E ENVIAR VIA E-MAIL OU FAX) 

 
PROTOCOLO DA CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº. 
02/2017 
  
SOLICITAMOS QUE PARA EFEITO DE CONTROLE NOS SEJA 
TRANSMITIDO VIA E-MAIL (licitacoes@pmcgs.pr.gov.br) OU FAX (41-
3676-8161), CÓPIA DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA, BEM 
COMO OS DADOS ABAIXO:  
 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO CREDENCIAMENTO 
 

CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº.: 02/2017 
 

 
Empresa:  _______________________________________________________________ 
 
CNPJ:__________________________ Fone comercial: ___________________________ 
 
Endereço:___________________________________________________, nº. _________ 
 
Bairro:__________________________________Cidade:__________________________ 
 
CEP:________________________ Data da Retirada:_____/_____/_____  
 
Nome: __________________________________________________________________ 
 
RG:________________________________CPF:________________________________    
 
E-mail: __________________________________  Celular: ________________________ 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO  

Nº. 02/2017 
 
 
I. PREÂMBULO 
 
1.1. O Município de Campina Grande do Sul, Paraná, torna público para conhecimento 
dos interessados que se encontram abertas as inscrições para o CREDENCIAMENTO 
DE ENTIDADES PRIVADAS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA, TRANSPORTE E 
DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS 
ELETROELETRÔNICOS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL. 
1.2. A análise da documentação dos interessados será realizada pelos membros da 
Comissão Permanente de Licitação, com avaliação final em conformidade com os 
parâmetros e requisitos estabelecidos neste Edital. 
1.3. O processo de credenciamento contempla a análise documental dos interessados, 
vistoria técnica e o cumprimento das demais exigências contidas no Edital. 
1.4. O presente credenciamento será regido pelas normas contidas na Lei 8.666/93, de 
21 de junho de 1993, com alterações posteriores e demais legislações aplicáveis, que a 
suplementam no que for omisso.  
 
II. DO OBJETO 
 
2.1. O presente Chamamento Público tem por objeto o CREDENCIAMENTO DE 
ENTIDADES PRIVADAS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA, TRANSPORTE E 
DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS 
ELETROELETRÔNICOS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL.     
2.2. Consideram-se resíduos eletroeletrônicos para fins deste credenciamento, os 
seguintes: computadores, monitores, eletrodomésticos, eletro portáteis, televisores, 
aparelhos de som, No-breaks, scanners, máquinas, I-Pads, geradores, refrigeradores, 
balanças, bateria automotiva e bateria de celulares. 
2.3. Serão classificadas e posteriormente credenciadas todas as empresas que 
solicitem seu credenciamento, preencham os requisitos e aceitem realizar serviços 
descritos neste edital, na forma proposta. 
2.4. Caso haja mais de uma empresa credenciada, os serviços serão divididos de 
forma isonômica, através de rotatividade entre todas, conforme gerenciamento 
feito pelo Departamento de Meio Ambiente. 

 
 
III. DA JUSTIFICATIVA  
 
3.1. Considerando a Lei Federal n°. 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, que dispõe quanto à destinação ambientalmente adequada de resíduos e dá 
outras providências; 
3.2. Considerando a Lei Municipal n°. 406/2016 – que dispõe sobre a Política Municipal 
de Saneamento básico e institui o Plano Municipal de Saneamento Básico; 
3.3. Considerando a Lei municipal n°. 19/1998 – Que dispõe sobre a Política para o 
Meio Ambiente; 
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3.4. Considerando a demanda de resíduos eletroeletrônicos que estão sendo 
descartados pela população de forma irregular em alguns pontos viciados e áreas órfãs 
do Município; 
3.5. Considerando a preocupação ambiental com as futuras gerações no processo de 
desenvolvimento sustentável; 
3.6. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente e Logística, através do 
Departamento de Meio Ambiente, no âmbito de suas atribuições, tem o intuito de 
credenciar empresa(s) parceira(s) para a coleta, transporte e destinação final adequada 
dos resíduos eletroeletrônicos no Município de Campina Grande do Sul, em locais e 
datas a serem definidas. 
 
IV. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
4.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade 
pertinente ao objeto da contratação, que preencherem as condições de 
credenciamento constantes deste edital.  
4.2. Os interessados arcarão com todos os custos decorrentes da apresentação de sua 
documentação, sendo que o Município de Campina Grande do Sul não será, em 
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 
resultado do presente procedimento.  
4.3. A participação no credenciamento implica, automaticamente, na aceitação integral 
dos termos deste Edital e seus Anexos e leis aplicáveis.  
4.4. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou publicação em 
órgão da imprensa oficial ou por qualquer processo de cópia autenticada ou poderão 
ser autenticados pela Comissão de Licitação, mediante apresentação do original.  
4.5. É VEDADA A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS:  

4.5.1. Em recuperação judicial ou extrajudicial, em processo de falência, sob 
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;  
4.5.2. Que tenha(m) sido declarada(s) inidônea(s) por qualquer órgão 
governamental, autárquico, fundacional, de sociedades públicas ou economia 
mista das três esferas, e, caso participe(m) do credenciamento, estará(ao) 
sujeita(s) às penalidades previstas no Art. 97, parágrafo Único da Lei Federal 
8.666/93; 
4.5.3. Que esteja(m) reunida(s) em consórcio ou coligação; 
4.5.4. Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma 
firma a requerer o credenciamento, ou exista vínculo diretamente entre os sócios.  

4.6. Não poderá participar direta ou indiretamente do Credenciamento, servidor 
dirigente da Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, bem como as empresas 
cujos sócios, administradores, empregados, controladores sejam servidores da mesma.  
4.7. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório. Caberá à Comissão de Licitação decidir sobre a petição no prazo de vinte 
e quatro horas.  
 
V. DA SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

 
5.1. Os interessados em se inscrever no processo de credenciamento nº. 02/2017, 
deverão apresentar à Comissão Permanente de Licitação os documentos descritos no 
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item VI do presente chamamento, no endereço acima mencionado, a partir de 
15/05/2017. 
5.2. O pedido de credenciamento poderá ser feito a qualquer tempo enquanto perdurar 
o interesse da Administração Pública na prestação dos serviços objeto deste 
credenciamento. 
5.3. O pedido de credenciamento (Anexo I), deverá ser apresentado em uma via, em 
linguagem clara, datilografado ou digitado, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, 
assinado pelo representante legal do proponente ou procurador constituído para tal fim, 
sendo neste caso necessária a juntada do respectivo instrumento e com carimbo de 
CNPJ.  
5.4. No pedido de credenciamento (Anexo I) a empresa deverá informar: 

a) Razão social da empresa; 
b) Nº. do CNPJ da empresa; 
c) Validade da proposta; 
d) Carimbo e assinatura do responsável pela firma proponente; 
e) Data da proposta; 

5.5. Será desclassificada a proposta que não atenda às exigências deste Edital. 
 
VI. DOS PRAZOS 
 
6.1. O pedido de credenciamento (Anexo I) deverá ser dirigido à Comissão Permanente 
de Licitação, acompanhado de toda a documentação exigida de acordo com o item VI 
deste Edital, devendo ser protocolado no Setor de Protocolo desta Prefeitura, a 
qualquer momento, a partir de xx de xxxxxx de 2017, em horário de funcionamento da 
Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, em envelope 
fechado. 
6.2. O prazo de vigência do termo de credenciamento será de 12 (doze) meses, 
contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos limitado a 60 (sessenta) meses. 
6.3. O prazo para assinatura do termo de credenciamento será de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da convocação dos interessados. 
 
VII. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
 
7.1. As Proponentes deverão protocolar no Protocolo Geral da Prefeitura de Campina 
Grande do Sul o envelope da habilitação, devidamente fechado, com os dizeres na 
parte externa e frontal:  
 

NOME DA EMPRESA 
MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL 

CREDENCIAMENTO Nº. 02/2017 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

 
7.2. Depois de protocolado, o envelope da habilitação deverá ser entregue no Setor de 
Compras e Licitações. 
7.3. A proponente deverá apresentar dentro do ENVELOPE - DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO, a seguinte documentação: 
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 ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL EM VIGOR, 
DEVIDAMENTE REGISTRADONA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO OU NO 
CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, ACOMPANHADO, NO CASO DE 
SOCIEDADE POR AÇÕES, DOS DOCUMENTOS DE ELEIÇÃO DE SEUS ATUAIS 
ADMINISTRADORES, ONDE CONSTE COMO UM DOS OBJETIVOS A 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE CHAMAMENTO; OU REGISTRO 
COMERCIAL, NO CASO DE EMPRESA INDIVIDUAL; 

 CARTÃO CNPJ; 
 CERTIDÃO DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E 

À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO; 
 CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL; 
 CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL; 
 CERTIDÃO NEGATIVA DE FGTS 
 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS - CNDT; 
 PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL 

(CICAD) OU MUNICIPAL (ALVARÁ); 
 CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA EXPEDIDA PELO DISTRIBUIDOR DA 

SEDE DA PESSOA JURÍDICA; 
 CÉDULA DE IDENTIDADE E CPF DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA; 
 MEMORIAL DESCRITIVO/PROPOSTA TÉCNICA CONTEMPLANDO O 

PROCESSO DE TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS 
ELETROELETRÔNICOS E SEUS COMPONENTES, CONFORME MODELO 
CONSTANTE NO ANEXO II; 

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA A COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO 
FINAL DOS RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS E SEUS COMPONENTES; 

 EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO, APRESENTAR DOCUMENTOS DE 
LICENCIAMENTO DA EMPRESA TERCEIRIZADA E CONTRATO FIRMADO COM 
A MESMA; 

 COMPROVAÇÃO DE QUE DISPÕE DE ESTRUTURA FÍSICA PARA 
ARMAZENAMENTO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS, 
EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTA A MATÉRIA; 

 ANEXOS A SEREM PREENCHIDOS DESTE EDITAL. 
 
Observação: Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em 
forma original ou cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos à 
verificação de sua autenticidade através de consulta. Os demais documentos deverão 
ser cópias atualizadas e autenticadas pelo tabelião ou por servidor Municipal (com 
apresentação do original para conferência). 
 
VIII. DO PROCESSAMENTO DO CREDENCIAMENTO 
 
8.1. Serão credenciados os interessados que preencham os requisitos previstos neste 
Edital, de acordo com as necessidades desta Municipalidade.  
8.2. A análise dos documentos apresentados para a inscrição no credenciamento será 
feita pela Comissão Permanente de Licitação, podendo ser acompanhada de pessoa 
designada pelo Departamento de Meio Ambiente, devendo ser observado o seguinte: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAMPINA GRANDE DO SUL - PR 
  

 

Praça Bento Munhoz da Rocha Neto, 30  Centro     Tel/Fax  (041)3676 8000    CEP 83430 000      www.pmcgs.pr.gov.br      Campina Gra nde do Sul  Paraná- - - - - - - -

 

8.2.1. Análise da documentação no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, 
prorrogável por igual período, contados a partir da data de recebimento da 
documentação; 

8.3. Serão declarados inabilitados os interessados: 
8.3.1. Que por qualquer motivo, tenham sido declarados inidôneos ou tenham sido 
punidos com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração 
Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, com a publicação do 
ato no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o 
expediu; 
8.3.2. Inadimplentes com as obrigações assumidas junto ao órgão fiscalizador da 
classe, sejam as pendências financeiras ou relativas ao registro profissional, bem 
como os que possuam qualquer nota desabonadora emitida pelo mesmo; 
8.3.3. Que deixarem de apresentar qualquer documentação de apresentação 
obrigatória exigida no Edital (documentação pessoal e profissional); 
8.3.4. Anteriormente descredenciados pelo Município por descumprimento de 
cláusulas contratuais ou por haver sido constatada irregularidade na execução dos 
serviços prestados. 

8.4. Após análise da documentação pela Comissão Permanente de Licitação, e 
constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será a empresa considerada 
hábil para o credenciamento, e notificada por esta Comissão. 
8.5. Das decisões da Comissão Permanente de Licitação caberá recurso no prazo de 
05 (cinco) dias, a contar da data da ciência da decisão. 

8.5.1. O recurso limitar-se-á a questões de habilitação e serão considerados os 
documentos anexados em fase de recurso; 
8.5.2. O recurso deverá ser protocolizado junto ao Protocolo Geral desta 
Prefeitura, sendo dirigido à Comissão Permanente de Licitação, ficando 
estabelecido o prazo de até 10 (dez) dias úteis para análise e decisão da 
Comissão; 
8.5.3. Serão conhecidos somente os pedidos de revisão tempestivos, motivados e 
não protelatórios. 

8.6. O credenciamento poderá ser realizado simultaneamente por vários interessados 
que atendam integralmente às condições exigidas no Edital, visto que o objeto pode ser 
concretizado concomitantemente por mais de um credenciado, desde que observadas 
as disposições estabelecidas na legislação em vigor e no presente Edital. 
 
IX. DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 
9.1. Com a conclusão da análise, os requisitos atendidos ou não para o 
credenciamento, os interessados serão comunicados no prazo máximo de até 30 
(trinta) dias corridos, prorrogável por igual período, contados a partir da data de 
recebimento da documentação. 
9.2. Os interessados que forem habilitados ao credenciamento serão convocados para 
firmar o Termo de Credenciamento conforme minuta do Anexo VI, em até 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da data da convocação, sob pena de decair o direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº. 8666/93. 
9.3. O Termo de Credenciamento configurará uma relação contratual de prestação de 
serviços. 
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9.4. O prazo de vigência do termo de credenciamento a ser celebrado em decorrência 
do credenciamento será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos limitado a 60 (sessenta) 
meses, conforme previsto no Art. 57 inciso II da Lei nº. 8666/93. 
9.5. O prazo da vigência do Termo de Credenciamento se justifica pela natureza 
contínua e crescente da demanda a ser atendida, bem como perante o grau de 
importância e relevância ambiental do objeto do presente Edital, diante do descarte 
desenfreado dos produtos eletroeletrônicos que podem gerar problemas ambientais 
sérios, pelo volume e por esses produtos conterem materiais que demoram muito 
tempo para se decompor – como o plástico, metal e vidro – e, principalmente, pelos 
metais pesados que os compõem, altamente prejudiciais á saúde humana. 
9.6. A rescisão do Termo de Credenciamento poderá se dar numa das seguintes 
hipóteses: 

9.6.1. Pela ocorrência de seu termo final. 
9.6.2. Por acordo entre as partes. 
9.6.3. A pedido da CREDENCIADA quando: 

9.6.3.1. Esta comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências 
contratuais, por ocorrência de casos fortuitos ou força maior. 

9.6.4. Unilateralmente pelo CREDENCIANTE: 
9.6.4.1. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas. 
9.6.4.2. Após o devido processo legal, no caso de descumprimento de 
condição estabelecida no Edital ou no Termo de Credenciamento. 

9.6.5. Qualquer das partes poderá renunciar o Termo de Credenciamento, 
independente da ocorrência de qualquer motivo e sem que lhe caiba qualquer 
sanção, desde que o faça mediante aviso prévio, por escrito, de 30 (trinta) dias, 
resguardados os trabalhos em andamento. 
9.6.6. Nos casos de rescisão ou renúncia, as pendências ou trabalhos em fase de 
execução serão definidos e resolvidos de comum acordo. 

9.7. O Termo de Credenciamento poderá, mediante concordância das partes e quando 
necessário, ser alterado através de Termo Aditivo respectivo, executando-se seu 
objeto. 

 
X. DOS PREÇOS E DO PAGAMENTO 
 
10.1. Para a execução da destinação final de resíduos eletroeletrônicos no Município 
de Campina Grande do Sul, não haverá qualquer repasse de valores entre a 
Administração Pública Municipal e as empresas parceiras. 
 
XI. DA FISCALIZAÇÃO 
 
11.1. O Município reserva-se o direito de fiscalizar permanentemente a prestação dos 
serviços pelos credenciados, sendo-lhes facultado o descredenciamento, quando 
caracterizada a prestação de má qualidade, através de processo administrativo 
específico, com garantia da representação do contraditório e da produção da ampla 
defesa. 
11.2. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Termo de 
Credenciamento, deverão ser prontamente atendidas pela CREDENCIADA, sem ônus 
para o MUNICÍPIO. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAMPINA GRANDE DO SUL - PR 
  

 

Praça Bento Munhoz da Rocha Neto, 30  Centro     Tel/Fax  (041)3676 8000    CEP 83430 000      www.pmcgs.pr.gov.br      Campina Gra nde do Sul  Paraná- - - - - - - -

 

11.3. É facultado aos usuários que denunciem qualquer irregularidade verificada na 
prestação de serviços. 
11.4. A fiscalização do cumprimento do objeto do Termo de Credenciamento ficará a 
cargo da Servidora Municipal ANDRÉIA MARINA TREVISAN DEL ZOTTO, conforme 
Portaria n°. 623/2017, de acordo com as atribuições contidas na referida portaria, 
sobretudo comunicando ao Gestor Geral de Contratos qualquer irregularidade, para as 
devidas providências, bem como a necessidade de prorrogação dos prazos de vigência 
e/ou execução, acompanhando de requerimento justificado da empresa fornecedora. 
11.5. Acompanhará ainda a fiscalização do credenciamento, a servidora ANA PAULA 
JACINTO, lotada no Departamento de Meio Ambiente. 
 
XII. DA COMPETÊNCIA DAS EMPRESAS CREDENCIADAS 

 
12.1. Caberá à Credenciada: 

12.1.1.  Realizar a coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada 
dos resíduos eletroeletrônicos no Município de Campina Grande do Sul, 
promovendo a separação e reciclagem dos componentes eletrônicos a serem 
coletados nos pontos pré-estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, 
Meio Ambiente e Logística, através do Departamento de Meio Ambiente, de acordo 
com as normas e especificações constantes neste Edital. 
12.1.2. Quando necessário, ampliar os equipamentos para atender a demanda dos 

serviços. 
12.1.3. Possuir equipe treinada, com utilização de todos os equipamentos de 
proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC). 
12.1.4. Arcar com todos os custos gerados pela execução do programa, tais como 
funcionários, deslocamentos, transporte de materiais e equipamentos, sem qualquer 
ônus ao Município. 
12.1.5. Manter os equipamentos utilizados para a execução do serviço, não 
responsabilizando a Administração Pública Municipal por danos, furtos, extravios ou 
quaisquer outros prejuízos ocasionados nos equipamentos. 
12.1.6. É de inteira responsabilidade das empresas credenciadas o correto 
tratamento e destino final dos resíduos eletroeletrônicos, provenientes das coletas 
efetuadas no Município de Campina Grande do Sul, devendo ser respeitadas as 
legislações e normas ambientais vigentes. 
12.1.7. Promover a destinação final adequada dos eventuais resíduos a serem 
gerados do processo de segregação dos componentes dos resíduos 
eletroeletrônicos. 
12.1.8. Ressarcir imediatamente o Município ou terceiros por qualquer dano/ 
prejuízo ocorrido em bem público ou particular, decorrente da execução das 
atividades. 
12.1.9. No caso de terceirizar alguma etapa, as empresas contratadas deverão se 
responsabilizar por todo o processo de Destinação Final de Resíduos 
Eletroeletrônicos. 
12.1.10. Fornecer ao Departamento de Meio Ambiente, relatório mensal da 
quantidade de resíduos e seus componentes destinados. 
12.1.11. Fornecer certificado de destinação final dos resíduos eletroeletrônicos e 
seus componentes. 
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XIII. DAS FASES DE EXECUÇÃO 
 
13.1. A execução do Termo de Credenciamento dar-se-á em duas fases, conforme 
abaixo: 

13.1.1. Primeira Fase: De responsabilidade da CREDENCIANTE, consistirá em 
articular com a população e promover a ampla divulgação das informações inerentes à 
coleta de resíduos eletroeletrônicos. 

13.1.2. Segunda Fase: De responsabilidade da CREDENCIADA, consistirá em 
coletar, transportar e promover a destinação ambientalmente adequada dos resíduos 
arrecadados, em estrita observânciaàs leis ambientais e demais normas atinentes à 
espécie. 
 
XIV. DAS OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS 
 
14.1. A empresa habilitada se obriga, nos termos deste Edital, a comparecer para 
assinatura do termo de credenciamento, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis do 
recebimento da convocação formal, sob risco de desclassificação.   
14.2. Apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias contados da data de assinatura do Termo 
de Credenciamento, modelo de folder personalizado para o Município de Campina 
Grande do Sul para divulgação da coleta dos resíduos eletroeletrônicos.  
14.3. Coletar o lixo eletroeletrônico da população do Município de Campina Grande do 
Sul, por meio de um caminhão com capacidade compatível para atender a demanda 
nos pontos previamente autorizados pela Contratante.  
14.4. Promover a correta destinação do lixo eletroeletrônico, de acordo com a 
legislação federal, estadual e municipal vigente.  
14.5. Isentar a Contratante de qualquer responsabilidade atinente a correta destinação 
final do lixo eletroeletrônico, ou referente ao funcionamento da entidade. 
14.6. Responsabilizar-se sobre os serviços executados a prestar garantia sobre os 
mesmos. 
14.7. Responsabilizar-se por todas as despesas para realização dos serviços, bem 
como, deslocamento, transporte, pagamento de funcionários, impostos, encargos e 
tributos que incidirem sobre a contratação, sendo que o presente Termo de 
Credenciamento não gerará nenhum vínculo empregatício do Município perante a 
Credenciada e seus subordinados. 
14.8. Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços, garantindo a 
melhor qualidade dos mesmos, atendidas as especificações e normas técnicas para 
cada caso, assumindo inteira responsabilidade pela plena execução e qualidade do do 
objeto do presente credenciamento. 
14.9. Responsabilizar-se pela indenização de todos e quaisquer danos pessoais, 
materiais ou morais, ocasionados à Administração ou a terceiros, decorrentes de ato ou 
omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência, praticadas por seus 
empregados, profissionais ou prepostos. A responsabilidade da Credenciada estende-
se aos casos de danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços, nos 
estritos termos do art. 14 da lei nº. 8.088/90 (Código de Defesa do Consumidor). 
14.10. Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão-de-obra habilitada 
para a execução do objeto do presente credenciamento, atendidas todas as exigências 
legais pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no que se refere às normas de 
segurança do trabalho e previstas na legislação específica; encargos sociais, 
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tributários, previdenciários, fundiários e demais que incidam ou venham a incidir sobre 
o objeto deste Edital, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não 
mencionadas, para com as quais ficará única e exclusivamente responsabilizada, nos 
termos do art. 81, da lei 8666/93, com as alterações dela decorrentes. 
14.11. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 
vítimas de seus empregados no decorrer do desempenho dos serviços ou em conexão 
com eles, ainda que acontecido no âmbito do território da CREDENCIANTE. 
14.12. Manter, durante todo o Termo de Credenciamento, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no credenciamento. 
14.13. Comunicar formalmente ao Departamento de Meio Ambiente, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, a eventual impossibilidade temporária de prestar os serviços 
constantes no objeto deste edital, mediante plena justificativa técnica. 
14.14. Informar ao Departamento de Meio Ambiente, eventual alteração de sua razão 
social, de seu controle acionário ou de mudança de sua diretoria ou de seu estatuto, 
enviando cópia autenticada da certidão da Junta Comercia ou do cartório de registro 
civil das pessoas jurídicas. 
14.15. Comunicar a esta Municipalidade, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário. 
14.16. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a prestação dos serviços de que 
trata o presente edital, sem a anuência da Administração. 
14.17. Responder, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer esclarecimentos 
de ordem técnicas ou não, pertinentes à execução do objeto, que venham porventura a 
ser solicitadas. 
  
 XV. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 
15.1. Propiciar calendário/ cronograma anual com locais e datas de coleta dos resíduos 
eletroeletrônicos. 
15.2. Colaborar na divulgação/ orientação, informação do cronograma de coleta, junto à 
população. 
15.3. Exercer a fiscalização da execução do Termos de Credenciamento por meio de 
seu Fiscal, servidor especialmente designado. 
15.4. Proporcionar todas as condições necessárias para que o Credenciamento possa 
cumprir o estabelecido no Termo de Credenciamento. 
15.5. Prestar todas as informações e esclarecimentos necessários para a fiel execução 
contratual, que venham a ser solicitados pelo Credenciado. 
15.6. Fornecer os meios necessários à execução, pelo Credenciado, dos serviços 
objeto do Termo de Credenciamento. 
 
XVI. DAS PENALIDADES E MULTAS 
 
16.1. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se 
referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8.666/93, com as alterações dela decorrentes, 
obedecerá às normas estabelecidas neste edital. 
16.2. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como a execução 
irregular ou com atraso injustificado, tem como conseqüência a aplicação combinada 
das penalidades de natureza pecuniária e restritiva de direitos, previstas em lei. 
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16.3. As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos os princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, 
garantida a prévia defesa. 

16.3.1. Configurado o descumprimento das obrigações assumidas, a 
CREDENCIADA será notificada da infração e da penalidade correspondente para, 
no prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa. 
16.3.2. Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, 
motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, 
concluindo pela imposição ou não de penalidade. 
16.3.3. Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da 
intimação. 

16.4. Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como 
a execução irregular, com atraso injustificado ou nos casos em que o credenciado 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, imoral ou cometer 
fraude fiscal, sujeitará a contratada à aplicação das seguintes sanções: 

16.4.1. Advertência; 
16.4.2. Multa; 
16.4.3. Descredenciamento e impedimento de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 02 (dois) anos, 
conforme prescreve o Art. 87 inciso III da Lei nº. 8666/93. 

16.5. A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das 
necessárias medidas corretivas, no intuito de evitar a aplicação de sanções mais 
severas, sempre que a credenciada descumprir qualquer das obrigações assumidas ou 
desatender a determinações da autoridade competente para acompanhar e fiscalizar a 
execução do termo de credenciamento. 
16.6. A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados, ou 
para compensar execução irregular ou inexecução pode ser aplicada cumulativamente 
com a sanção restritiva de direito prevista no “item 16.4.3.”. 

16.6.1. Na fixação do prazo da penalidade prevista no 16.4.3., deverão ser 
considerados o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo 
pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, respeitados os princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade. 
16.6.2. A recusa injustificada em honrar a proposta apresentada, bem como 
assim em aceitar, retirar ou assinar o termo de credenciamento ou instrumento 
equivalente, caracterizará o descumprimento total das obrigações assumidas. 
16.6.3. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a Administração poderá considerar o 
atraso como descumprimento total ou parcial da obrigação. 
15.6.4. Na hipótese do subitem anterior se o descumprimento da obrigação 
comprometer o regular desenvolvimento das funções administrativas, a multa 
poderá se cumulada com a pena prevista no 16.4.3. 

16.7. A sanção prevista no item 16.4.3. poderá ser aplicada aos credenciados que 
venham a ter uma conduta antijurídica ou incompatível com a idoneidade para licitar e 
contratar com a Administração Pública ou ainda que apresentem algum documento 
inverídico. 
16.8. A aplicação de sanções à(s) CREDENCIADA(s) deve ser objeto de registro como 
fator relevante para a determinação das penas futuras, especialmente com vistas ao 
agravamento da punição nos casos de reincidências que se tornem contumazes. 
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16.9. Aos casos omissos se aplicam as disposições pertinentes à Lei Federal nº. 
8666/93, com as alterações dela decorrentes e demais legislações pertinentes. 
16.10. As sanções ora previstas poderão ser aplicadas sem prejuízo das demais penas 
e cominações que se verificarem aplicáveis à espécie do objeto do presente 
credenciamento, em especial em decorrência de perdas e danos, danos materiais e 
morais e outros, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não expressos. 
 
XVII. DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 
17.1. O credenciamento será realizado através de Inexigibilidade de licitação, tomando-
se por base o “caput” do artigo 25 da Lei de Licitações, tendo em vista o fato de que a 
competição resta faticamente impossibilitada, já que é do interesse da coletividade 
local que o maior número possível de empresas preste os serviços especializados em 
questão. 
 
XVIII. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
18.1. É facultada à Comissão Permanente de Licitação a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
18.2. Fica assegurado ao Prefeito mediante justificativa motivada o direito de, a 
qualquer tempo e no interesse da Administração, anular o presente credenciamento ou 
revogá-la no todo ou em parte.  
18.3. Os Proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações 
e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.  
18.4. A apresentação dos documentos habilitatórios implica no perfeito entendimento e 
aceitação pelo proponente de todos os termos deste Edital. 
18.5. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 
interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, 
ao Departamento de Meio Ambiente da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e 
Logística, ou através dos telefones (0xx41) 3676-8120/ (0xx41) 3676-8144, das 
08h30min. às 12h00min. e das 13h30min. às 17h30min., de segunda a sexta-feira, em 
dias de expediente.  
18.6. Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, elege-se como foro 
competente o da RMC (Foro da Comarca de Campina Grande do Sul/PR), com 
exclusão de qualquer outro. 
18.7. Os casos omissos serão resolvidos por mútuo acordo entre as partes, 
obedecendo-se a legislação vigente, com o único objetivo de implementar ações 
conjuntas, convergindo esforços, com vistas à consecução do objeto do presente 
instrumento. 
 
XIX. Compõem o presente edital: 
 
Anexo I – MODELO DE REQUERIMENTO PARA CREDENCIAMENTO, o qual 
deverá ser incluído no envelope proposta; 
Anexo II – MODELO DE MEMORIA DESCRITIVO/ PROPOSTA TÉCNICA DA 
EMPRESA, o qual deverá ser incluído no envelope proposta; 
Anexo III - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO 
INFANTIL, o qual deverá ser incluído no envelope proposta; 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAMPINA GRANDE DO SUL - PR 
  

 

Praça Bento Munhoz da Rocha Neto, 30  Centro     Tel/Fax  (041)3676 8000    CEP 83430 000      www.pmcgs.pr.gov.br      Campina Gra nde do Sul  Paraná- - - - - - - -

 

Anexo IV – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
SUPERVENIENTE  IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO, o qual deverá ser incluído 
no envelope proposta; 
Anexo V – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES, o qual deverá ser incluído 
no envelope proposta; 
Anexo VI – FORMULARIO DE DADOS BANCARIOS, o qual deverá ser incluído no 
Envelope de Habilitação; 
Anexo VII – MINUTA DE TERMO DE CREDENCIAMENTO; não precisa incluir no 
envelope,  somente para conhecimento da empresa; 
Anexo VIII – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - PROJETO DE COLETA DE 
ELETROELETRONICOS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL. 
 
 

Campina Grande do Sul, 12 de maio de 2017. 
 
 
 

ESTELA CELINA MULLER 
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
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ANEXO I 
MODELO DE REQUERIMENTO PARA CREDENCIAMENTO 

 

 
(em papel timbrado/personalizado da empresa) 

 
O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no CREDENCIAMENTO DE 
ENTIDADES PRIVADAS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA, TRANSPORTE E 
DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS 
ELETROELETRÔNICOS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL, divulgado 
pelo Município de Campina Grande do Sul, conforme Edital de Chamamento PARA 
Credenciamento nº. 02/2017. 
 
Para tanto, declaramos nossa concordância todas as condições do presente edital. 
 
 
 
Razão Social: __________________________________________________________ 
 
Endereço Comercial: ____________________________________________________ 
 
CEP: ________________    Cidade: ____________________________    Estado: ___ 
 
Complemento: ____________________________   CNPJ: ______________________ 
 
 

Campina Grande do Sul, ____/____/________. 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

 
CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO II 
MODELO DE MEMORIAL DESCRITIVO/ PROPOSTA TÉCNICA DA EMPRESA 

 

 
 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR/ PROPONENTE 

 

1.1. Pessoa Jurídica: 

1.1.1. Razão Social 

1.1.2. Nome Fantasia 

1.1.3. Endereço completo da empresa 

1.1.4. Endereço para correspondência 

1.1.5. CNPJ e Inscrição Estadual 

1.1.6. Alvará 

1.1.7. Responsável legal da Empresa 

 

1.2. Pessoa Física 

1.2.1. Nome 

1.2.2. Endereço completo 

1.2.3. Endereço para correspondência  

1.2.4. CPF 

1.2.5. Documento de Identidade 

1.2.6. Telefone 

1.2.7. E-mail 

 

2. CARACTERIZAÇÕES DO EMPREENDIMENTO 

 

2.1. Natureza do empreendimento 

2.1.1. Tipo de Atividade do Empreendimento 

 

2.2. Localização do Empreendimento 

2.2.1. Endereço completo e indicação fiscal 
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2.3. Croqui do Empreendimento 

2.3.1. Área total construída 

2.3.2. Área destinada ao recebimento e armazenamento, manipulação e expedição dos 

resíduos Eletroeletrônicos. 

2.3.3. Área total do terreno 

 

2.4 Período de funcionamento 

Indicar o regime de funcionamento do empreendimento (horas/dia, dia/semana). 

 

2.5. Descrição de Atividade 

O responsável deverá descrever os procedimentos quanto à segregação/ separação 

dos materiais recebidos, o acondicionamento/ armazenagem, citando o tempo médio 

de permanência no estabelecimento, desde o recebimento até a destinação final. 

Informando, inclusive, nas hipóteses de terceirização, os dados completos das 

empresas terceirizadas, com a apresentação das Licenças Ambientais pertinentes e 

dos Certificados de Destinação ou Declaração de Aproveitamento dos Componentes. 

 

2.6. Relação de Materiais de Trabalho e Equipamentos 

Relacionar os materiais de trabalho e equipamentos, as quantidades e as capacidades, 

desde a coleta até a destinação final, informando, especialmente o veículo empregado 

para o transporte e os EPI´s utilizados. 

 

Local  

Data  

  

 
________________________________________________________________ 

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 
 

CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO INFANTIL 

 
 

 

Em atendimento ao disposto no art. 8º, inciso XXIII da Constituição 

Federal, declaramos que a empresa 

_____________________________________________________________________, 

CNPJ nº. ___________________________________, não emprega menor de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 

(quatorze) anos. 

 

Campina Grande do Sul, ____/____/________. 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

 
CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO 

 

 
 

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participação no 

Credenciamento nº. 02/2017, junto ao Município de Campina Grande do Sul, que a 

empresa 

_____________________________________________________________________, 

inscrita no CNPJ sob o nº. ________________________________________, até a 

presente data não recebeu deste ou de qualquer outro órgão da administração pública 

direta ou indireta, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitações e/ou 

impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido 

declaração de INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a administração pública 

federal, estadual, ou municipal e do Distrito Federal, não havendo assim FATO 

SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO da mesma, ciente da 

obrigatoriedade de comunicar ocorrências posteriores. 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

 
  

Campina Grande do Sul, ____/____/________. 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

 
CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO V 
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES 

 
 
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de 
Credenciamento nº. 02/2017, da Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, que: 
 
Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 
apresentados à Comissão de Licitação, sujeitando-nos a eventuais averiguações que 
se façam necessárias; 
Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Termo de Credenciamento em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no presente edital; 
Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto da Lei nº. 8.088/90 - Código de 
Defesa do Consumidor, bem como ao Edital e anexos ao Edital de Chamamento 
Público para Credenciamento nº. 02/2017, desta Prefeitura Municipal. 
 
 
 
 
 
 

Campina Grande do Sul, ____ / ____ / _________. 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 
Nome e assinatura do representante legal e carimbo da empresa 

 
CARIMBO DA EMPRESA 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAMPINA GRANDE DO SUL - PR 
  

 

Praça Bento Munhoz da Rocha Neto, 30  Centro     Tel/Fax  (041)3676 8000    CEP 83430 000      www.pmcgs.pr.gov.br      Campina Gra nde do Sul  Paraná- - - - - - - -

 

 

ANEXO VI 
MINUTA DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

 “Termo de Credenciamento de prestação de 
serviços que entre si celebram o Município de 
Campina Grande do Sul, Paraná e a 
Empresa.....................................................................”.  
 

De um lado, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL, Paraná, pessoa jurídica de 
direito público, inscrito no CNPJ sob n°. 76.105.600/0001-86, com sede na Praça Bento 
Munhoz da Rocha Neto, 30, Centro, Município de Campina Grande do Sul/PR, aqui 
representado pelo Prefeito Municipal Sr. BIHL ELERIAN ZANETTI, doravante 
denominado simplesmente CREDENCIANTE; e de outro lado a empresa 
______________, inscrita no CNPJ/MF sob nº. _______________, estabelecida 
à____________________ nº. _______, Bairro ______________, na cidade de 
_________________________, Estado de ________________neste ato representada 
por ________________________, _______________ ,__________________, 
profissão, portador(a) da CI RG nº.____________________ SSP/ ____, e CPF nº. 
__________, residente e domiciliado(a) na _______________________, Bairro 
______________________ na cidade de ___________________, Estado de 
_______________, doravante denominada CREDENCIADA. O presente termo é 
originário do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO nº. 
02/2017 e tem sua fundamentação legal na Lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 
1993, com suas alterações e demais legislações pertinentes.  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. Constitui-se objeto deste instrumento CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES 
PRIVADAS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO 
FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS 
NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL. 
1.2. Consideram-se resíduos eletroeletrônicos para fins deste credenciamento, os 
seguintes: computadores, monitores, eletrodomésticos, eletro portáteis, televisores, 
aparelhos de som, No-breaks, scanners, máquinas, I-Pads, geradores, refrigeradores, 
balanças, bateria automotiva e bateria de celulares. 
1.3. O presente Termo de Credenciamento configura-se uma relação contratual de 
prestação de serviços. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E DO PAGAMENTO 
2.1. Para a execução da destinação final de resíduos eletroeletrônicos no Município de 
Campina Grande do Sul, não haverá qualquer repasse de valores entre a 
Administração Pública Municipal e a empresa credenciada. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS FASES DE EXECUÇÃO 
3.1. A execução do Termo de Credenciamento dar-se-á em duas fases, conforme 
abaixo: 
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3.1.1. Primeira Fase: De responsabilidade da CREDENCIANTE, consistirá em 
articular com a população e promover a ampla divulgação das informações 
inerentes à coleta de resíduos eletroeletrônicos. 
3.1.2. Segunda Fase: De responsabilidade da CREDENCIADA, consistirá em 
coletar, transportar e promover a destinação ambientalmente adequada dos 
resíduos arrecadados, em estrita observânciaàs leis ambientais e demais normas 
atinentes à espécie. 

 
CLÁUSULA QUARTA -  DA COMPETÊNCIA DAS EMPRESAS CREDENCIADAS 
4.1. Caberá à Credenciada: 

4.1.1.  Realizar a coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada 
dos resíduos eletroeletrônicos no Município de Campina Grande do Sul, 
promovendo a separação e reciclagem dos componentes eletrônicos a serem 
coletados nos pontos pré-estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, 
Meio Ambiente e Logística, através do Departamento de Meio Ambiente, de acordo 
com as normas e especificações constantes neste Edital. 
4.1.2. Quando necessário, ampliar os equipamentos para atender a demanda dos 

serviços. 
4.1.3. Possuir equipe treinada, com utilização de todos os equipamentos de 
proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC). 
4.1.4. Arcar com todos os custos gerados pela execução do programa, tais como 
funcionários, deslocamentos, transporte de materiais e equipamentos, sem qualquer 
ônus ao Município. 
4.1.5. Manter os equipamentos utilizados para a execução do serviço, não 
responsabilizando a Administração Pública Municipal por danos, furtos, extravios ou 
quaisquer outros prejuízos ocasionados nos equipamentos. 
4.1.6. É de inteira responsabilidade das empresas credenciadas o correto 
tratamento e destino final dos resíduos eletroeletrônicos, provenientes das coletas 
efetuadas no Município de Campina Grande do Sul, devendo ser respeitadas as 
legislações e normas ambientais vigentes. 
4.1.7. Promover a destinação final adequada dos eventuais resíduos a serem 
gerados do processo de segregação dos componentes dos resíduos 
eletroeletrônicos. 
4.1.8. Ressarcir imediatamente o Município ou terceiros por qualquer dano/ prejuízo 
ocorrido em bem público ou particular, decorrente da execução das atividades. 
4.1.9. No caso de terceirizar alguma etapa, as empresas contratadas deverão se 
responsabilizar por todo o processo de Destinação Final de Resíduos 
Eletroeletrônicos. 
4.1.10. Fornecer ao Departamento de Meio Ambiente, relatório mensal da 
quantidade de resíduos e seus componentes destinados. 
4.1.11. Fornecer certificado de destinação final dos resíduos eletroeletrônicos e 
seus componentes. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS 
5.1. A empresa habilitada se obriga, nos termos deste Edital, a comparecer para 
assinatura do termo de credenciamento, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis do 
recebimento da convocação formal, sob risco de desclassificação.   
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5.2. Apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias contados da data de assinatura do Termo 
de Credenciamento, modelo de folder personalizado para o Município de Campina 
Grande do Sul para divulgação da coleta dos resíduos eletroeletrônicos.  
5.3. Coletar o lixo eletroeletrônico da população do Município de Campina Grande do 
Sul, por meio de um caminhão com capacidade compatível para atender a demanda 
nos pontos previamente autorizados pela Contratante.  
5.4. Promover a correta destinação do lixo eletroeletrônico, de acordo com a legislação 
federal, estadual e municipal vigente.  
5.5. Isentar a Contratante de qualquer responsabilidade atinente a correta destinação 
final do lixo eletroeletrônico, ou referente ao funcionamento da entidade. 
5.6. Responsabilizar-se sobre os serviços executados a prestar garantia sobre os 
mesmos. 
5.7. Responsabilizar-se por todas as despesas para realização dos serviços, bem 
como, deslocamento, transporte, pagamento de funcionários, impostos, encargos e 
tributos que incidirem sobre a contratação, sendo que o presente Termo de 
Credenciamento não gerará nenhum vínculo empregatício do Município perante a 
Credenciada e seus subordinados. 
5.8. Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços, garantindo a melhor 
qualidade dos mesmos, atendidas as especificações e normas técnicas para cada 
caso, assumindo inteira responsabilidade pela plena execução e qualidade do do 
objeto do presente credenciamento. 
5.9. Responsabilizar-se pela indenização de todos e quaisquer danos pessoais, 
materiais ou morais, ocasionados à Administração ou a terceiros, decorrentes de ato ou 
omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência, praticadas por seus 
empregados, profissionais ou prepostos. A responsabilidade da Credenciada estende-
se aos casos de danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços, nos 
estritos termos do art. 14 da lei nº. 8.088/90 (Código de Defesa do Consumidor). 
5.10. Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão-de-obra habilitada 
para a execução do objeto do presente credenciamento, atendidas todas as exigências 
legais pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no que se refere às normas de 
segurança do trabalho e previstas na legislação específica; encargos sociais, 
tributários, previdenciários, fundiários e demais que incidam ou venham a incidir sobre 
o objeto deste Edital, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não 
mencionadas, para com as quais ficará única e exclusivamente responsabilizada, nos 
termos do art. 81, da lei 8666/93, com as alterações dela decorrentes. 
5.11. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 
vítimas de seus empregados no decorrer do desempenho dos serviços ou em conexão 
com eles, ainda que acontecido no âmbito do território da CREDENCIANTE. 
5.12. Manter, durante todo o Termo de Credenciamento, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no credenciamento. 
5.13. Comunicar formalmente ao Departamento de Meio Ambiente, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, a eventual impossibilidade temporária de prestar os serviços 
constantes no objeto deste edital, mediante plena justificativa técnica. 
5.14. Informar ao Departamento de Meio Ambiente, eventual alteração de sua razão 
social, de seu controle acionário ou de mudança de sua diretoria ou de seu estatuto, 
enviando cópia autenticada da certidão da Junta Comercia ou do cartório de registro 
civil das pessoas jurídicas. 
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5.15. Comunicar a esta Municipalidade, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário. 
5.16. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a prestação dos serviços de que 
trata o presente edital, sem a anuência da Administração. 
5.17. Responder, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer esclarecimentos 
de ordem técnicas ou não, pertinentes à execução do objeto, que venham porventura a 
ser solicitadas.  
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
6.1. Propiciar calendário/ cronograma anual com locais e datas de coleta dos resíduos 
eletroeletrônicos. 
6.2. Colaborar na divulgação/ orientação, informação do cronograma de coleta, junto à 
população. 
6.3. Exercer a fiscalização da execução do Termos de Credenciamento por meio de 
seu Fiscal, servidor especialmente designado. 
6.4. Proporcionar todas as condições necessárias para que o Credenciamento possa 
cumprir o estabelecido no Termo de Credenciamento. 
6.5. Prestar todas as informações e esclarecimentos necessários para a fiel execução 
contratual, que venham a ser solicitados pelo Credenciado. 
6.6. Fornecer os meios necessários à execução, pelo Credenciado, dos serviços objeto 
do Termo de Credenciamento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES E MULTAS 
7.1. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se 
referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8.666/93, com as alterações dela decorrentes, 
obedecerá às normas estabelecidas neste edital. 
7.2. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como a execução 
irregular ou com atraso injustificado, tem como conseqüência a aplicação combinada 
das penalidades de natureza pecuniária e restritiva de direitos, previstas em lei. 
7.3. As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, 
garantida a prévia defesa. 

7.3.1. Configurado o descumprimento das obrigações assumidas, a 
CREDENCIADA será notificada da infração e da penalidade correspondente para, 
no prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa. 
7.3.2. Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, 
motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, 
concluindo pela imposição ou não de penalidade. 
7.3.3. Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da 
intimação. 

7.4. Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a 
execução irregular, com atraso injustificado ou nos casos em que o credenciado 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, imoral ou cometer 
fraude fiscal, sujeitará a contratada à aplicação das seguintes sanções: 

7.4.1. Advertência; 
7.4.2. Multa; 
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7.4.3. Descredenciamento e impedimento de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 02 (dois) anos, 
conforme prescreve o Art. 87 inciso III da Lei nº. 8666/93. 

7.5. A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das 
necessárias medidas corretivas, no intuito de evitar a aplicação de sanções mais 
severas, sempre que a credenciada descumprir qualquer das obrigações assumidas ou 
desatender a determinações da autoridade competente para acompanhar e fiscalizar a 
execução do termo de credenciamento. 
7.6. A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados, ou 
para compensar execução irregular ou inexecução pode ser aplicada cumulativamente 
com a sanção restritiva de direito prevista no “item 16.4.3.”. 

7.6.1. Na fixação do prazo da penalidade prevista no 16.4.3., deverão ser 
considerados o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo 
pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, respeitados os princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade. 
7.6.2. A recusa injustificada em honrar a proposta apresentada, bem como assim 
em aceitar, retirar ou assinar o termo de credenciamento ou instrumento 
equivalente, caracterizará o descumprimento total das obrigações assumidas. 
7.6.3. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a Administração poderá considerar o 
atraso como descumprimento total ou parcial da obrigação. 
7.6.4. Na hipótese do subitem anterior se o descumprimento da obrigação 
comprometer o regular desenvolvimento das funções administrativas, a multa 
poderá se cumulada com a pena prevista no 16.4.3. 

7.7. A sanção prevista no item 16.4.3. poderá ser aplicada aos credenciados que 
venham a ter uma conduta antijurídica ou incompatível com a idoneidade para licitar e 
contratar com a Administração Pública ou ainda que apresentem algum documento 
inverídico. 
7.8. A aplicação de sanções à(s) CREDENCIADA(s) deve ser objeto de registro como 
fator relevante para a determinação das penas futuras, especialmente com vistas ao 
agravamento da punição nos casos de reincidências que se tornem contumazes. 
7.9. Aos casos omissos se aplicam as disposições pertinentes à Lei Federal nº. 
8666/93, com as alterações dela decorrentes e demais legislações pertinentes. 
7.10. As sanções ora previstas poderão ser aplicadas sem prejuízo das demais penas 
e cominações que se verificarem aplicáveis à espécie do objeto do presente 
credenciamento, em especial em decorrência de perdas e danos, danos materiais e 
morais e outros, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não expressos. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA, ADITIVO E RESCISÃO DO TERMO DE 
CREDENCIAMENTO  
8.1. O objeto deste instrumento de credenciamento terá vigência por um período de 12 
MESES, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos limitado a 60 
(sessenta) meses, com base nos Artigos 57 e 58 da Lei nº. 8666/93 e suas alterações. 
8.2. O prazo da vigência do Termo de Credenciamento se justifica pela natureza 
contínua e crescente da demanda a ser atendida, bem como perante o grau de 
importância e relevância ambiental do objeto do presente Edital, diante do descarte 
desenfreado dos produtos eletroeletrônicos que podem gerar problemas ambientais 
sérios, pelo volume e por esses produtos conterem materiais que demoram muito 
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tempo para se decompor – como o plástico, metal e vidro – e, principalmente, pelos 
metais pesados que os compõem, altamente prejudiciais á saúde humana. 
8.3. A rescisão do Termo de Credenciamento poderá se dar numa das seguintes 
hipóteses: 

8.3.1. Pela ocorrência de seu termo final. 
8.3.2. Por acordo entre as partes. 
9.6.3. A pedido da CREDENCIADA quando: 

8.3.3.1. Esta comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências 
contratuais, por ocorrência de casos fortuitos ou força maior. 

8.3.4. Unilateralmente pelo CREDENCIANTE: 
8.3.4.1. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas. 
8.3.4.2. Após o devido processo legal, no caso de descumprimento de 
condição estabelecida no Edital ou no Termo de Credenciamento. 

8.3.5. Qualquer das partes poderá renunciar o Termo de Credenciamento, 
independente da ocorrência de qualquer motivo e sem que lhe caiba qualquer 
sanção, desde que o faça mediante aviso prévio, por escrito, de 30 (trinta) dias, 
resguardados os trabalhos em andamento. 
8.3.6. Nos casos de rescisão ou renúncia, as pendências ou trabalhos em fase de 
execução serão definidos e resolvidos de comum acordo. 

8.4. O Termo de Credenciamento poderá, mediante concordância das partes e quando 
necessário, ser alterado através de Termo Aditivo respectivo, executando-se seu 
objeto. 
 
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 
9.1. O Município reserva-se o direito de fiscalizar permanentemente a prestação dos 
serviços pelos credenciados, sendo-lhes facultado o descredenciamento, quando 
caracterizada a prestação de má qualidade, através de processo administrativo 
específico, com garantia da representação do contraditório e da produção da ampla 
defesa. 
9.2. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Termo de 
Credenciamento, deverão ser prontamente atendidas pela CREDENCIADA, sem ônus 
para o MUNICÍPIO. 
9.3. É facultado aos usuários que denunciem qualquer irregularidade verificada na 
prestação de serviços. 
9.4. A fiscalização do cumprimento do objeto do Termo de Credenciamento ficará a 
cargo da Servidora Municipal ANDRÉIA MARINA TREVISAN DEL ZOTTO, conforme 
Portaria n°. 623/2017, de acordo com as atribuições contidas na referida portaria, 
sobretudo comunicando ao Gestor Geral de Contratos qualquer irregularidade, para as 
devidas providências, bem como a necessidade de prorrogação dos prazos de vigência 
e/ou execução, acompanhando de requerimento justificado da empresa fornecedora. 
9.5. Acompanhará ainda a fiscalização do credenciamento, a servidora ANA PAULA 
JACINTO, lotada no Departamento de Meio Ambiente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA INADIMPLÊNCIA 
Aplicam-se no caso de inadimplência da CREDENCIADA, com referência aos encargos 
sociais, fiscais e comerciais o disposto no artigo 81, da Lei 8.666, de 21 de junho de 
1.993, e suas alterações.  
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 
Fica eleito o Foro da RMC (Foro da Comarca de Campina Grande do Sul/PR), com 
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as causas 
resultantes deste instrumento. 
 
As partes declaram estar de pleno acordo com as condições do termo de 
credenciamento, firmando-o em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 
(duas) testemunhas que abaixo se identificam e assinam.  
 
Campina Grande do Sul ______ de __________ de _______  
 
CREDENCIANTE 
BIHL ELERIAN ZANETTI 
PREFEITO  
 
T E S T E M U N H A S  
NOME:       NOME: 
CPF:                             CPF: 

CREDENCIADA 
EMPRESA xxxxxxxxxx 
REPRESENTANTExxxxxxxx 
RG. xxxxxxxxx  CPF.: xxxxxx 
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ANEXO VII 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - PROJETO DE COLETA DE 

ELETROELETRÔNICOS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL 

 

 
METAS, ETAPAS OU FASES (CRONOGRAMA) 
 
A meta do Termo de Credenciamento a ser firmado respeitará o 
cronograma/calendário de execução, conforme etapas a seguir pré-definidas. 
O cronograma deverá ser cumprido de acordo com as datas estipuladas, as quais 
poderão ser renegociadas conforme a demanda dos resíduos eletroeletrônicos e 
mediante aceitação das partes interessadas.  
 
 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - PROJETO DE COLETA DE 

ELETROELETRONICOS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL 

 

 

PONTOS DE COLETA 

 

DATA PREVISTA 

 

HORÁRIO 

 

BAIRRO SEDE 

Ao lado do Terminal Rodoviário 

Rodovia do Caqui, 7935. 

 

 

 

05/06/2017 

20/11/2017 

 

 

 

08h às 12h 

 

BAIRRO JARDIM DA CAMPINA 

Ao lado da Unidade de Saúde Dacyr 

Siqueira Trevisan 

Rua Dr. João Candido, 812. 

 

 

05/06/2017 

20/11/2017 

 

 

13h às 15h 

 

 

BAIRRO JARDIM NOVA CAMPINA 

Ao lado da Mercearia Andreatta 

Rua Apolinário de Souza Loyola, 64. 

 

05/06/2017 

20/11/2017 

 

 

15h às 17h 

 

 

BAIRRO JARDIM ARAÇATUBA 

Ao lado da Unidade de Saúde Manoel 

Alves Kustel 

Rodovia do Caqui 3166 

 

 

06/06/2017 

21/11/2017 

 

08h às 10h 
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BAIRRO JARDIM JOÃO PAULO II 

Ao lado do CMEI Iara de Jesus Hathy 

Medeiros 

Rua Waldomiro Crozetta de Souza, 382. 

 

 

06/06/2017 

21/11/2017 

 

 

 

10h às 12h 

 

BAIRRO JARDIM SANTA ROSA 

Ao lado da Igreja Assembléia de Deus 

Rua João Mangi, 324. 

06/06/2017 

21/11/2017 

 

13h às 17h 

 

BAIRRO JARDIM SANTA RITA 

Ao lado da Escola Alessandra Assunção 

Rua Benedito Giacomitti, 726. 

 

 

07/06/2017 

22/11/2017 

 

 

08h às 12h 

 

 

BAIRRO JARDIM EUGENIA MARIA 

Ao lado do CMEI Laura Zanchetin 

Rua Augusto Campanha, 347. 

 

07/06/2017 

22/11/2017 

 

 

13h às 17h 

 

 

BAIRRO JARDIM CECCON 

Ao lado da Escola Timbu Velho 

Rua João Ferreira, 458. 

 

08/06/2017 

23/11/2017 

08h às 12h 

BAIRRO JARDIM GRACIOSA 

Ao lado do Mercado São José 

Rua Lucidio Florêncio Ribeiro, 399. 

 

 

 

08/06/2017 

23/11/2017 

 

13h às 17h 

 

 

BAIRRO JARDIM NESITA 

Ao lado do Mercado Boni 

Rua Annibale Ferrarini, 1117. 

 

 

 

09/06/2017 

24/11/2017 

 

08h às 12h 
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BAIRRO JARDIM SENHORA DAS 

GRAÇAS 

Ao lado do Gilmar Veículos 

Rua Valdir Males Bastos, 39. 

 

 

09/06/2017 

24/11/2017 

 

 

13h às 17h 

 

BAIRRO JARDIM PAULISTA PARTE I 

Ao lado do Ginásio de Esportes 

Rua Augusto Staben, 1232. 

 

 

12/06/2017 

27/11/2017 

 

 

08h às 12h 

BAIRRO JARDIM PAULISTA PARTE II 

Ao lado do Supermercado Fabrica do 

Pão 

Rua Caetano Scalabrin, 352. 

 

 

12/06/2017 

27/11/2017 

 

 

 

13h às 17h 

 

 

BAIRRO TERRA BOA 

Ao lado da Unidade de Saúde Paiol de 

Baixo 

 

13/06/2017 

28/11/2017 

 

 

08h às 12h 

 

BAIRRO BARRAGEM 

Ao lado da Unidade de Saúde Barragem 

 

 

 

13/06/2017 

28/11/2017 

 

 

 

13h às 17h 

 

 

BAIRRO JAGUATIRICA 

Ao lado da Unidade de Saúde Jaguatirica 

 

 

 

14/06/2017 

29/11/2017 

 

 

08h às 12h 

 

BAIRRO RIBEIRÃO 

Ao lado da Unidade de Saúde Ribeirão 

 

14/06/2017 

29/11/2017 

 

 

13h às 17h 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº. 02/2017 
 
 
A Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, pessoa jurídica de direito público, 
com sede à Praça Bento Munhoz da Rocha Neto, nº. 30 – Centro – CEP 83430-000, 
inscrita no CNPJ sob nº. 76.105.600/0001-87, torna público para conhecimento dos 
interessados, que está realizando chamamento público para CREDENCIAMENTO DE 
ENTIDADES PRIVADAS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA, TRANSPORTE E 
DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS 
ELETROELETRÔNICOS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL.  
 
Os editais estarão disponíveis a partir de 15/05/2017, das 09:00 às 11:30 horas e das 
13:30 às 17:00 horas de segunda a sexta-feira, com a Comissão de Licitação. 
Informações poderão ser obtidas pelo telefone (41) 3676-8003 – 3676-8030. 
 
Serão classificadas e posteriormente credenciadas todas as empresas que solicitem 
seu credenciamento no período acima e preencham os requisitos deste edital.    
 
 
Campina Grande do Sul, 12/05/2017.                                                                 
 
 
 

______________________________________ 
ESTELA CELINA MULLER 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
 

 
 
 
 
 


