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 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 019/2021  
 
 
1. DO PROCESSO 
 
1.1 O MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO/PR, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 
77.816.510/0001-66, com sede na rua Octaviano Teixeira dos Santos 1000, Estado do 
Paraná, torna público, para o conhecimento dos interessados, que está instaurando 
processo de chamamento para o credenciamento para prestação de serviços na coleta 
de resíduos sólidos secos, recicláveis e reutilizáveis, gerados no perímetro urbano do 
Município de Francisco Beltrão/PR. 
 
1.2 Neste processo não se aplicou o tratamento diferenciado e privilegiado às 
microempresas e empresas de pequeno porte, com fundamentação no art. 49, IV, da Lei 
Complementar nº 123/2006, tendo em vista que as contratações ocorrerão através de 
dispensa de licitação, nos termos do art. 24, inciso XXVII, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
2. EMBASAMENTO LEGAL 
 
O presente edital está embasado no artigo 199, § 1º da Constituição Federal de 1988, na 
Lei Federal n.º 8.666/93 e na Lei Municipal n.º 3629/2009, de 07 de outubro de 2009. 
 
3. DO OBJETO 
 
3.1 O presente Chamamento Público tem por objeto o credenciamento de 
ASSOCIAÇÕES e/ou COOPERATIVAS para prestação de serviços na coleta de 
resíduos sólidos secos, recicláveis e reutilizáveis, gerados no perímetro urbano do 
Município de Francisco Beltrão/PR, de acordo com a Lei Federal nº 12.305/2010 – art. 
36, §§ 1º e 2º, e a Lei Federal nº 8.666/93 – art. 24, inciso XXVII. 
 
4. DA ESPECIFICAÇÃO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO VALOR DOS SERVIÇOS 
 
4.1. Os serviços serão pagos e distribuídos em cotas de acordo com o número de 
interessadas que serão credenciadas e seguindo as hipóteses abaixo elencadas: 

 
 Hipótese 1 – Caso de credenciamento de 01 (uma) Associação/Cooperativa 

Item Descrição Quant. Unidade Valor mensal R$ Valor total R$ 

1 COLETA SELETIVA – (H1) 
Prestação de serviços para a coleta seletiva, 
transporte, separação e destinação final dos 
resíduos sólidos secos recicláveis e 
reutilizáveis gerados nas residências e 
estabelecimentos dos 30 bairros: SADIA, 
PINHEIRÃO, PINHEIRINHO, AEROPORTO, 
CANTELMO, JARDIM VIRGÍNIA, JÚPITER, 
JARDIM FLORESTA, JARDIM ITÁLIA I e II, 
PADRE ULRICO, CANGO, GUANABARA, 
CRISTO REI, SÃO MIGUEL, SÃO 
FRANCISCO, NOVO MUNDO, PRESIDENTE 
KENEDY, LUTHER KING, MINIGUAÇU, 
JARDIM SEMINÁRIO, VILA NOVA, 
INDUSTRIAL, SÃO CRISTOVÃO, ÁGUA 
BRANCA, CENTRO, ALVORADA, NOSSA 
SENHORA APARECIDA, MARRECAS, 
NOVA PETRÓPOLIS e mais duas áreas 

12 Mês  56.832,11 
 
 

R$ 681.985,32 
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periféricas à zona urbana: SANTA BÁRBARA 
e SÃO MARCOS. 

 Hipótese 2 – Caso de credenciamento de 02 (duas) Associações/Cooperativas 

Item Descrição Quant. Unidade Valor Mensal 
R$ 

Valor total R$ 

1 COLETA SELETIVA – REGIÃO 1 (H2) 
Prestação de serviços para a coleta 
seletiva, transporte, separação e 
destinação final dos resíduos sólidos 
secos recicláveis e reutilizáveis gerados 
em 17 bairros: SADIA, PINHEIRÃO, 
PINHEIRINHO, AEROPORTO, 
CANTELMO, JARDIM VIRGÍNIA, 
JÚPITER, JARDIM FLORESTA, JARDIM 
ITÁLIA I e II, PADRE ULRICO, CANGO, 
GUANABARA, CRISTO REI, SÃO 
MIGUEL, SÃO FRANCISCO, NOVO 
MUNDO e uma área periférica à zona 
urbana: SÃO MARCOS. 

12 Mês  28.416,06  340.992,66 

2 COLETA SELETIVA – REGIÃO 2 (H2) 
Prestação de serviços para a coleta 
seletiva, transporte, separação e 
destinação final dos resíduos sólidos 
secos recicláveis e reutilizáveis gerados 
em 13 bairros: PRESIDENTE KENEDY, 
LUTHER KING, MINIGUAÇU, JARDIM 
SEMINÁRIO, VILA NOVA, INDUSTRIAL, 
SÃO CRISTOVÃO, ÁGUA BRANCA, 
CENTRO, ALVORADA, NOSSA 
SENHORA APARECIDA, MARRECAS, 
NOVA PETRÓPOLIS e uma área 
periférica à zona urbana: SANTA 
BÁRBARA. 

12 Mês R$ 28.416,06 340.992,66 

Hipótese 3 – Caso de credenciamento de 03 (três) Associações/Cooperativas 

Item Descrição Quant. Unidade Valor Mensal 
R$ 

Valor total R$ 

1 COLETA SELETIVA – REGIÃO 1 (H3) 
Prestação de serviços para a coleta 
seletiva, transporte, separação e 
destinação final dos resíduos sólidos 
secos recicláveis e reutilizáveis gerados 
em 11 bairros: SADIA, PINHEIRÃO, 
PINHEIRINHO, AEROPORTO, 
CANTELMO, JARDIM VIRGÍNIA, 
JÚPITER, JARDIM FLORESTA, JARDIM 
ITÁLIA I e II, PADRE ULRICO e uma área 
periférica à zona urbana:  SÃO MARCOS. 

12 Mês 18.944,04 227.328,44 

2 COLETA SELETIVA – REGIÃO 2 (H3) 
Prestação de serviços para a coleta 
seletiva, transporte, separação e 
destinação final dos resíduos sólidos 
secos recicláveis e reutilizáveis gerados 
em 10 bairros: CANGO, GUANABARA, 
PRESIDENTE KENEDY, LUTHER KING, 
MINIGUAÇU, JARDIM SEMINÁRIO, VILA 
NOVA, INDUSTRIAL, SÃO CRISTOVÃO 
e ÁGUA BRANCA. 

12 Mês 18.944,04 227.328,44 

3 COLETA SELETIVA – REGIÃO 3 (H3) 
Prestação de serviços para a coleta 
seletiva, transporte, separação e 
destinação final dos resíduos sólidos 
secos recicláveis e reutilizáveis gerados 
em 9 bairros: CENTRO, ALVORADA, 

12 Mês R$ 18.944,04 227.328,44 
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NOSSA SENHORA APARECIDA, 
MARRECAS, NOVA PETRÓPOLIS, 
CRISTO REI, SÃO MIGUEL, SÃO 
FRANCISCO, NOVO MUNDO e uma área 
periférica à zona urbana:  SANTA 
BÁRBARA. 

 Hipótese 4 – Caso de credenciamento de 04 (quatro) Associações/Cooperativas 

Item Descrição Quant. Unidade Valor Mensal 
R$ 

Valor total R$ 

1 COLETA SELETIVA – REGIÃO 1 (H4) 
Prestação de serviços para a coleta 
seletiva, transporte, separação e 
destinação final dos resíduos sólidos 
secos recicláveis e reutilizáveis gerados 
em 7 bairros: SADIA, PINHEIRÃO, 
AEROPORTO, CANTELMO, JARDIM 
VIRGÍNIA, PINHEIRINHO, JÚPITER e 
uma área periférica à zona urbana:  SÃO 
MARCOS. 

12 Mês 14.208,03 170.496,33 

2 COLETA SELETIVA – REGIÃO 2 (H4) 
Prestação de serviços para a coleta 
seletiva, transporte, separação e 
destinação final dos resíduos sólidos 
secos recicláveis e reutilizáveis gerados 
em 7 bairros: JARDIM FLORESTA, 
JARDIM ITÁLIA I e II, PADRE ULRICO, 
PRESIDENTE KENEDY, MINIGUAÇU e 
JARDIM SEMINÁRIO. 

12 Mês 14.208,03 170.496,33 

3 COLETA SELETIVA – REGIÃO 3 (H4) 
Prestação de serviços para a coleta 
seletiva, transporte, separação e 
destinação final dos resíduos sólidos 
secos recicláveis e reutilizáveis gerados 
em 7 bairros: VILA NOVA, INDUSTRIAL, 
SÃO CRISTOVÃO, ÁGUA BRANCA, 
CANGO, GUANABARA, NOVA 
PETRÓPOLIS e uma área periférica à 
zona urbana:  SANTA BÁRBARA. 

12 Mês 14.208,03 170.496,33 

4 COLETA SELETIVA – REGIÃO 4 (H4) 
Prestação de serviços para a coleta 
seletiva, transporte, separação e 
destinação final dos resíduos sólidos 
secos recicláveis e reutilizáveis gerados 
em 8 bairros: CENTRO, ALVORADA, 
NOSSA SENHORA APARECIDA, 
MARRECAS, CRISTO REI, SÃO 
FRANCISCO, SÃO MIGUEL e NOVO 
MUNDO. 

12 Mês 14.208,03 170.496,33 

 Hipótese 5 – Caso de credenciamento de 05 (cinco) Associações/Cooperativas 

Item Descrição Quant. Unidade Valor Mensal 
R$ 

Valor total R$ 

1 COLETA SELETIVA – REGIÃO 1 (H5) 
Prestação de serviços para a coleta 
seletiva, transporte, separação e 
destinação final dos resíduos sólidos 
secos recicláveis e reutilizáveis gerados 
em: 6 bairros: SADIA, PINHEIRÃO, 
AEROPORTO, CANTELMO, JARDIM 
VIRGÍNIA, PINHEIRINHO e uma área 
periférica à zona urbana:  SÃO MARCOS. 

12 Mês 11.366,42 136.397,06 

2 COLETA SELETIVA – REGIÃO 2 (H5) 
Prestação de serviços para a coleta 
seletiva, transporte, separação e 
destinação final dos resíduos sólidos 
secos recicláveis e reutilizáveis gerados 
em 5 bairros: JARDIM FLORESTA, 
JARDIM ITÁLIA I e II, PADRE ULRICO e 
JÚPITER. 

12 Mês 11.366,42 136.397,06 

3 COLETA SELETIVA – REGIÃO 3 (H5) 
Prestação de serviços para a coleta 
seletiva, transporte, separação e 
destinação final dos resíduos sólidos 

12 Mês 11.366,42 136.397,06 
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secos recicláveis e reutilizáveis gerados 
em 6 bairros: CRISTO REI, SÃO 
FRANCISCO, SÃO MIGUEL, NOVO 
MUNDO, CANGO, GUANABARA e uma 
área periférica à zona urbana:  SANTA 
BÁRBARA. 

4 COLETA SELETIVA – REGIÃO 4 (H5) 
Prestação de serviços para a coleta 
seletiva, transporte, separação e 
destinação final dos resíduos sólidos 
secos recicláveis e reutilizáveis gerados 
em 7 bairros: CENTRO, ALVORADA, 
NOSSA SENHORA APARECIDA, 
MARRECAS, NOVA PETRÓPOLIS, SÃO 
CRISTOVÃO e ÁGUA BRANCA. 

12 Mês 11.366,42 136.397,06 

5 COLETA SELETIVA – REGIÃO 5 (H5) 
Prestação de serviços para a coleta 
seletiva, transporte, separação e 
destinação final dos resíduos sólidos 
secos recicláveis e reutilizáveis gerados 
em 6 bairros: PRESIDENTE KENEDY, 
LUTHER KING, MINIGUAÇU, JARDIM 
SEMINÁRIO, VILA NOVA e INDUSTRIAL. 

12 Mês 11.366,42 136.397,06 

Hipótese 6 – Caso de credenciamento de 06 (seis) Associações/Cooperativas: 

Item Descrição Quant. Unidade Valor Mensal 
R$ 

Valor total R$ 

1 COLETA SELETIVA – REGIÃO 1 (H6) 
Prestação de serviços para a coleta 
seletiva, transporte, separação e 
destinação final dos resíduos sólidos 
secos recicláveis e reutilizáveis gerados 
em 4 bairros: SADIA, PINHEIRÃO, 
AEROPORTO, CANTELMO e uma área 
periférica à zona urbana:  SÃO MARCOS. 

12 Mês  9.472,02  113.664,22 

2 COLETA SELETIVA – REGIÃO 2 (H6) 
Prestação de serviços para a coleta 
seletiva, transporte, separação e 
destinação final dos resíduos sólidos 
secos recicláveis e reutilizáveis gerados 
em 5 bairros: PINHEIRINHO, JARDIM 
VIRGÍNIA, JARDIM FLORESTA e 
JARDIM ITÁLIA I e II. 

12 Mês  9.472,02  113.664,22 

3 COLETA SELETIVA – REGIÃO 3 (H6) 
Prestação de serviços para a coleta 
seletiva, transporte, separação e 
destinação final dos resíduos sólidos 
secos recicláveis e reutilizáveis gerados 
em 4 bairros e uma área periférica: 
CRISTO REI, SÃO FRANCISCO, SÃO 
MIGUEL, NOVO MUNDO e uma área 
periférica à zona urbana:  SANTA 
BÁRBARA. 

12 Mês  9.472,02  113.664,22 

4 COLETA SELETIVA – REGIÃO 4 (H6) 
Prestação de serviços para a coleta 
seletiva, transporte, separação e 
destinação final dos resíduos sólidos 
secos recicláveis e reutilizáveis gerados 
em 5 bairros: CANGO, GUANABARA, 
LUTHER KING, PADRE ULRICO e 
MINIGUAÇU. 

12 Mês  9.472,02  113.664,22 

5 COLETA SELETIVA – REGIÃO 5 (H6) 
Prestação de serviços para a coleta 
seletiva, transporte, separação e 
destinação final dos resíduos sólidos 
secos recicláveis e reutilizáveis gerados 
em 5 bairros: CENTRO, ALVORADA, 
NOSSA SENHORA APARECIDA, 
MARRECAS e NOVA PETRÓPOLIS. 

12 Mês  9.472,02  113.664,22 

6 COLETA SELETIVA – REGIÃO 6 (H6) 
Prestação de serviços para a coleta 
seletiva, transporte, separação e 
destinação final dos resíduos sólidos 

12 Mês  9.472,02  113.664,22 
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secos recicláveis e reutilizáveis gerados 
em 5 bairros: PRESIDENTE KENEDY, 
JARDIM SEMINÁRIO, VILA NOVA, SÃO 
CRISTOVÃO e INDUSTRIAL. 

 
4.2 O valor máximo estimado para os serviços objeto deste chamamento público é de R$ 
681.985,32 (seiscentos e oitenta e um mil novecentos e oitenta e cinco reais e 
trinta e dois centavos). 
 
4.3 O valor estimado no item anterior não implica em nenhuma previsão de crédito em 
favor das Contratadas, que só farão jus aos valores correspondentes aos serviços 
efetivamente prestados. 
 
4.4 De acordo com os levantamentos constantes do Estudo Técnico Preliminar que 
embasou o presente edital, o valor estabelecido neste instrumento é justo e suficiente 
para a total execução do objeto, sendo que por mês será pago o valor total observando-
se o rateio entre as credenciadas. 
  
4.5 Os valores poderão ser diferenciados para cada Associação/Cooperativa 
credenciada se houver algum benefício recebido através de máquinas e equipamentos 
cedidos pelo Município, ou seja, aquela que não receber tais benefícios terá um valor 
superior mediante avaliação do Município, através da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e prévio acordo, por escrito, com as Associações/Cooperativas credenciadas. 
 
4.6 Em caso de desistência de Associações/Cooperativas credenciadas após assumirem 
o contrato de prestação de serviços ou rompimento de contrato por serviços prestados 
em desacordo com o exposto nas obrigações da Contratada, o Município fará nova 
redistribuição de setores entre as contratadas restantes de acordo com as hipóteses 
definidas no Estudo Técnico Preliminar. 
 
5. DO ACESSO 
 
5.1 O acesso ao credenciamento é livre para ASSOCIAÇÕES e/ou COOPERATIVAS 
atuantes em atividades pertinentes ao objeto deste edital, a partir da data de publicação 
deste edital e até às 09h00mim horas do dia 29 de outubro de 2021.  
 
6. DA INSCRIÇÃO 
 
6.1 As interessadas deverão se inscrever apresentando os documentos elencados no 
item 09 do presente edital, em via original ou por qualquer processo de cópia, devendo, 
neste último caso, ser autenticadas por tabelião ou apresentadas com os respectivos 
originais, para autenticação por servidor deste Município. As interessadas deverão 
entregar o Envelope no Serviço de Protocolo e Expediente do Município, na sede da 
Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão-PR, localizada na Rua Octaviano Teixeira dos 
Santos, 1000, centro. 
 
6.2 A abertura dos envelopes dar-se-á às 09h00min horas do dia 29 de outubro de 2021, 
na sala de licitações da municipalidade, localizada na Rua Octaviano Teixeira dos 
Santos, nº 1000, pela Comissão Especial para Credenciamento. 
 
7. DA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO 
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7.1 Poderão participar do credenciamento todas as ASSOCIAÇÕES e/ou 
COOPERATIVAS atuantes em atividades pertinentes ao objeto deste edital, formadas 
exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público 
como catadores de materiais recicláveis e que preencham as condições exigidas neste 
edital. 
 
7.2 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que 
se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 
 

7.2.1 Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 
forma da legislação vigente; 
 
7.2.2 Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
 
7.2.3 Enquadrados nas disposições no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, ou ainda; 
 
7.2.4 Estejam em situação irregular perante as Fazendas: Federal, Estadual, 
Municipal, INSS e FGTS e Justiça do Trabalho. 
 
7.2.5 Estejam sob falência, dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial, exceto se 
possuir plano de recuperação acolhido judicialmente, e que estejam em recuperação 
extrajudicial, com plano de recuperação homologado judicialmente. 

 
8. DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 
 
8.1 As impugnações aos termos do presente edital deverão obedecer aos critérios do 
artigo 41 da Lei n.º 8.666/93.  
 
9. DA HABILITAÇÃO 
 
9.1 As interessadas no credenciamento deverão apresentar os documentos abaixo 
relacionados: 
 

9.1.1 Ofício de apresentação, conforme modelo – ANEXO I, contendo: razão social, 
endereço completo, CNPJ, telefone e e-mail da proponente, com a respectiva 
assinatura do representante legal, contendo declaração de que possui capacidade e 
que assume a responsabilidade de executar os serviços em sua totalidade conforme 
descrito no item 4.1 deste edital (hipótese 1), caso seja a única 
Associação/Cooperativa credenciada no certame, assim como em relação às demais 
hipóteses descritas no Estudo Técnico Preliminar – ETP, bem como e declaração de 
que as informações prestadas são verdadeiras, sob pena de responder judicialmente 
pelas inconsistências encontradas. 
 
9.1.2 Cópia autenticada do Estatuto acompanhado de documento da eleição da 
Diretoria e cópia de CPF e RG de seus administradores/diretorias. 
 
9.1.3 Comprovante de inscrição da entidade no CNPJ/MF. 
 
9.1.4 Certidão negativa de débitos relativos aos tributos Federais e à dívida ativa da 
União que abrange inclusive a regularidade relativa à Seguridade Social (INSS). 
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9.1.5 Comprovante de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio/sede da 
participante. 
 
9.1.6 Comprovante de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio/sede da 
participante. 
 
9.1.7 Certificado de Regularidade da entidade, quanto ao FGTS – CRF, expedido pela 
Caixa Econômica Federal. 
 
9.1.8 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
 
9.1.9 Declaração Unificada (ANEXO IV).  
 
9.1.10 Declaração de Aceitação de Valores (ANEXO II). 

 
9.2 Será considerado pela Comissão o prazo de validade de 90(noventa) dias, contados 
da data da respectiva emissão, para as certidões nas quais o mesmo não constar. 
 
9.3 Todos os documentos deverão ser apresentados preferencialmente na ordem 
solicitada no edital, grampeados ou encadernados e estar dentro dos respectivos prazos 
de validade e poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia 
autenticada, legalmente reconhecida, desde que legíveis. 
 

9.3.1 Das Certidões negativas extraídas da internet, a Comissão poderá, em caso de 
dúvida, comprovar sua autenticidade através de consulta ao site correspondente. 

 
9.4 No caso de existirem, dentro do invólucro “A”, cópia(s) de documento(s) sem 
autenticação, a Comissão exigirá apresentação dos originais na própria sessão para 
autenticação. 
 
9.5 A apresentação dos documentos especificados nos itens 9.1.1 a 9.1.10 em 
desconformidade com o disposto no edital ou com os modelos descritos nos respectivos 
anexos será fundamento para inabilitação da proponente. 
 
10.  DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE DA HABILITAÇÃO 
 
10.1 O envelope contendo documentos de habilitação deverá ser entregue no local 
indicado no item 6 deste Edital, devidamente fechado, constando da face os seguintes 
dizeres: 

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 019/2021 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
PROPONENTE:  
CNPJ/MF: 

                        DATA:  
 
10.2 Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o procedimento 
de credenciamento, deverá formalizar Carta de Credenciamento (ANEXO III), 
comprovando os poderes de quem o credenciou, a qual deverá ser entregue à 
Comissão, separadamente, por ocasião do início da sessão de abertura dos envelopes. 
 
11. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 
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11.1 A análise dos documentos apresentados para a inscrição no credenciamento será 
feita pela Comissão Especial para Credenciamento, nomeada pela Portaria nº 215/2021 
de 15 de maio de 2021, promovendo-se a desclassificação das proponentes que 
apresentarem propostas desconformes ou incompatíveis.  
 
12. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA 
 
12.1 Dentre as propostas das proponentes serão credenciadas as que atenderem as 
exigências estipuladas neste edital. 
 
12.2 Considerando que a contratação fica condicionada ao número de Cooperativas e/ou 
Associações efetivamente credenciadas através deste Chamamento Público, a 
Comissão deverá realizar sorteio entre as participantes para definir a divisão da coleta 
por regiões conforme as hipóteses estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar, ou seja, 
havendo: apenas uma participante, aplica-se a hipótese 1; duas participantes, aplica-se 
a hipótese 2; três participantes, aplica-se a hipótese 3; quatro participantes, aplica-se a 
hipótese 4; cinco participantes, aplica-se a hipótese 5; seis ou mais participantes, aplica-
se a hipótese 6.  
 

12.2.1 Para a realização do sorteio as participantes receberão um número (de 01 a ..., 
de acordo com a quantidade de participantes) e o sorteio será realizado durante a 
sessão, na presença ou não dos interessados, sendo que o resultado será registrado 
em ata. 

 
12.2 De acordo com o Estudo Técnico Preliminar, o número máximo de divisões é de 06 
(seis) setores, sendo que cada Cooperativa ou Associação ficará responsável por, no 
mínimo, 05 (cinco) bairros, o que gera um volume de materiais a serem coletados e 
comercializados de forma financeiramente viável, de modo a garantir a sustentabilidade 
da atividade de cada entidade. 
 
12.3 Caso seja credenciada apenas uma Cooperativa ou Associação, a realização do 
sorteio ficará dispensada, aplicando-se a hipótese 1 estabelecida no Estudo Técnico 
Preliminar, sendo a credenciada contratada para a prestação dos serviços em todos os 
Bairros e setores. 
 
12.4 Havendo mais de 6 (seis) Cooperativas ou Associações credenciadas, o sorteio 
servirá para definir a divisão da coleta de acordo com a hipótese 6 do Estudo Técnico 
Preliminar, bem como para classificar as credenciadas subsequentes para o caso de 
futura e eventual contratação. 
 
12.5. Se houver mais de uma credenciada, todas terão a oportunidade de promover 
acordos entre si para alteração das rotas e/ou regiões definidas previamente pelo 
sorteio, sendo que os acordos deverão ser apresentados por escrito e devidamente 
assinados pelas interessadas à Comissão Especial para Credenciamento, no prazo de 
até 5 (cinco) dias úteis após a publicação do resultado do Chamamento Público, a fim de 
ser dado início ao processo de contratação através de dispensa de licitação (art. 24, 
inciso XXVII, da Lei Federal nº 8.666/93). 
 
13. DA PUBLICAÇÃO 
 
13.1 A publicação do resultado do credenciamento será efetuada no Diário Oficial do 
Município e no site www.franciscobeltrao.pr.gov.br. 
 

http://www.franciscobeltrao.pr.gov.br/
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14.  DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
14.1 Às credenciadas é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do 
art. 109 da Lei nº. 8666/93, o qual será recebido e processado nos termos ali 
estabelecidos. 
 
14.2 O recurso limitar-se-á a questões de habilitação, considerando, exclusivamente, a 
documentação apresentada no ato do credenciamento, não sendo considerado 
documento anexado em fase de recurso. 
 
14.3 O recurso deverá ser protocolado junto ao SETOR DE PROTOCOLO, na sede da 
Prefeitura Municipal, rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, centro, na cidade de 
Francisco Beltrão/PR, CEP 85.601.030, ficando estabelecido o prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis para reconsiderá-lo ou encaminhá-lo para análise do Gestor, que terá igual 
prazo para análise e decisão. 
 
14.4 Somente o responsável legal da interessada poderá interpor recursos. 
 
14.5 Não serão aceitos recursos fora dos padrões e prazos estabelecidos neste Edital. 
 
14.6 Somente serão conhecidos os recursos tempestivos, motivados e não protelatórios. 
 
14.7 Não serão admitidos mais de um recurso da interessada versando sobre o mesmo 
motivo de contestação. 
 
14.8 Decidido em todas as instâncias administrativas sobre os recursos interpostos, o 
resultado final do processo de credenciamento será divulgado por meio de Termo de 
Homologação pelo Município.   
 
15. DA DISPENSA DE LICITAÇÃO E DA ASSINATURA DO CONTRATO  
 
15.1 Estando a(s) credenciada(s) apta(s) à contratação, o processo será encaminhado à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente para elaborar Termo de Referência visando a 
realização do processo de dispensa de licitação, tomando-se por base art. 24, inciso 
XXVII, da Lei de Licitações, certificando a respeito de eventuais acordos previstos nos 
itens 4.5 e 12.5 deste Edital e observando quanto aos valores o disposto no item 4.5 
deste Edital. 
 
15.2 Homologado o objeto do presente Chamamento, através de processo de dispensa 
de licitação, o Município convocará os adjudicatários para assinarem o termo de contrato 
em até 30 (trinta) dias úteis, sob pena de decair do seu direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666/93. 
 
16.  DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, DA PRORROGAÇÃO E DO REAJUSTE 
 
16.1 A vigência do contrato será de 12 (doze), contados da assinatura, podendo ser 
prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o máximo de 60 (sessenta) meses, caso 
haja interesse da Administração, com anuência da Contratada, nos termos do art. 57, da 
Lei n.º 8.666/93, através de Termo Aditivo.  
 
16.2 Se houver prorrogação do prazo para a prestação dos serviços, após decorridos 12 
(doze) meses da data da assinatura do contrato, o valor poderá ser atualizado com base 
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na variação do IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IBGE dos 
últimos 12 (doze) meses.  
 

16.2.1 No cálculo do primeiro reajuste deverá ser utilizado o índice do mês anterior à 
data da proposta e o índice do mês anterior à data prevista para o reajuste, 
calculando-se a média dos valores, conforme disposto na Lei nº 10.192 de 
14/02/2001.  
 
16.2.2 Para os reajustes subsequentes deverá ser utilizado o índice do mês anterior à 
data de concessão do último reajuste do contrato e o índice do mês anterior à data 
prevista para o reajuste, também calculando a média dos valores. 

 
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
17.1 Realizar a coleta do tipo “porta a porta” dos resíduos sólidos secos recicláveis, 
cumprindo rigorosamente o estabelecido no cronograma e horários determinados. 
17.2 Durante ou no momento da coleta, deverá devolver os sacos retornáveis aos 
munícipes. 
17.3 Prezar pela qualidade do trabalho, sendo que coletores e motoristas devem 
procurar manter bom relacionamento com munícipes e comerciantes, mediante 
tratamento com respeito mútuo e cordialidade. 
17.4 Adotar medidas, precauções e cuidados para evitar danos materiais e pessoais e 
terceiros, pelos quais será inteiramente responsável. 
17.5 Apresentar os coletores com uniformes identificados com cores especificas 
determinadas pelo Município, portando os devidos equipamentos de segurança 
individual - EPI adequados a cada tipo de atividade, responsabilizando-se pelo seu 
fornecimento, instrução e uso. 
17.6 Arcar com todas as despesas relativas ao transporte de pessoal, aquisição dos 
EPIs, uniformes e materiais de limpeza das instalações. 
17.7 Realizar todo o processo de separação dos materiais.  
17.8 Manter o local de triagem e enfardamento de material de forma organizada, 
totalmente coberto, assim como seus arredores, limpos e livres de focos de vetores. 
17.9 Os rejeitos do processo de triagem são de responsabilidade da credenciada 
contratada e deverão permanecer sob local coberto até serem destinados pela mesma 
até o Aterro Sanitário Municipal respeitando integralmente as normas internas de horário 
determinado, segurança e publicidade durante o período de acesso e permanência no 
Aterro, ou ainda para empresa licenciada, através de transporte próprio e seguro, com 
registro obrigatório de peso. 
17.10 Manter controle de dados de todo o material coletado, vendido e dos rejeitos 
produzidos, repassando para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente o relatório 
mensal até o 5º (quinto) dia de cada mês subsequente. O relatório apresentado deverá 
apresentar os tipos de resíduos gerados classificados em (papel/papelão, plástico, vidro, 
metal e rejeitos). 
17.11 Permitir a fiscalização das atividades inerentes à execução do objeto de contrato, 
por parte do Município, sendo possível o acompanhamento de servidor designado pelo 
contratante, tendo acesso a todas as atividades e dados de controle. 
17.12 Oferecer treinamentos aos seus empregados, associados ou cooperados, para 
promover de forma adequada e segura a realização de todas as atividades exercidas. 
17.13 Apresentar relação nominal e numérica dos veículos de coleta, sendo que estes 
deverão ser identificados com a cor definida pelo Município, possuir capacidade mínima 
de 2,5 toneladas, uso máximo de 25 anos para o primeiro ano de contrato, passando 
para 20 anos a partir desse período, sendo provido de proteções laterais e superior para 
que se evite a dispersão dos materiais coletados na via pública.  
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17.14 Manter vigente toda a documentação que habilite a realização das suas 
atividades, inclusive licença ambiental expedida pelo órgão ambiental competente, bem 
como licença sanitária e alvará de localização, se for o caso. 
17.15 Manter sistema de combate e controle de vetores, devendo os serviços serem 
realizados por meio de empresa credenciada junto a Vigilância Sanitária. 
17.16 Realizar o aproveitamento máximo dos materiais recicláveis, independentemente 
de seu valor comercial, sendo que o rejeito não deverá ultrapassar o percentual de 25% 
(vinte e cinco por cento) do material coletado. 
17.17 Realizar a coleta e o recebimento somente de resíduos classificados como não 
perigosos (Classe II), sendo estes os resíduos domiciliares e os resíduos sólidos 
equiparados aos domiciliares, também os resíduos sólidos de estabelecimentos 
comerciais e prestadores de serviços conforme definido na Lei 12.305/2010, ou seja, os 
resíduos gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” 
e “j” do Art. 13, inciso I da Lei 12.305/2010. 
17.18 Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, taxas, 
impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal 
necessário à execução do serviço. 
17.19 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que venha causar 
a terceiros. 
17.20 Comunicar ao Município qualquer irregularidade de que tenha conhecimento 
quanto a execução dos serviços contratados. 
17.21 Para a execução dos serviços, a contratada deverá dispor de, no mínimo: 1 
motorista e 3 coletores para realização da coleta porta a porta. Deverá ainda possuir: 2 
separadores por bairro atendido nas respectivas bases de triagem (barracões), além de 
1 pessoa que trabalhe no setor administrativo da cooperativa/associação. Os 
trabalhadores não deverão em hipótese alguma serem menores de 18 anos. 
17.22 Possuir um veículo (suporte) para fiscalização e apoio aos serviços. 
17.23 A periodicidade e o horário da coleta serão definidos e alterados pelo Município de 
acordo com as particularidades e necessidades de cada área. 
 

18. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

 

18.1 Apresentar cronograma para a realização dos serviços. 
18.2 Realizar sorteio para divisão da coleta por regiões conforme o número de 
cooperativas e/ou associações credenciadas, sendo que as credenciadas terão a 
oportunidade de promover acordos entre si para a mudança das rotas definidas no 
sorteio anterior. 
18.3 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada para a fiel 
execução do contrato. 
18.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato a ser firmado e efetuar os 
pagamentos nas condições e preços pactuados. 
18.5 Designar representante para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato. 
18.6 Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias. 
18.7 Fornecer suporte para a otimização do projeto de coleta seletiva, através de 
campanhas publicitárias, educativas e permanentes. 
18.8 Realizar atividades de educação ambiental a fim de aumentar a quantidade de 
resíduos recicláveis coletados, orientando a população. 
18.9 Fornecer ao menos 10 unidades de coletes com faixas refletivas para cada 
associação/cooperativa nas cores de cada região, para identificação das pessoas que 
farão o serviço de coleta nas ruas. 
 
19. DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
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19.1 Os serviços deverão ser executados mediante coleta do tipo “porta a porta” 
dos resíduos sólidos secos recicláveis e de acordo com as solicitações da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no perímetro urbano do Município de 
Francisco Beltrão e conforme divisão de regiões definidas no ETP e no quadro a 
seguir: 
 

COLETA SELETIVA - PERIODICIDADE 

Diária – horário das 
07h30min às 18h00min  

Duas vezes na semana - 
horário das 7h30min às 

18h00min 

 Avenida Júlio de Assis Cavalheiro – 
da ponte do rio Marrecas até a rotatória na 
rua Maringá 

 Rua São Paulo – do rio Marrecas até 
a Rua Curitiba 

 Rua Antonio de Paiva Cantelmo – da 
Rua Florianópolis até a rotatória na rua 
Maringá 

 Ruas: Antonina, Ponta Grossa, 
Tenente Camargo, Frei Deodato, Curitiba, 
Palmas e União da Vitória (nos limites das 
ruas Av Julio Assis Cavalheiro, Rua São 
Paulo e Rua Antonio de Paiva Cantelmo) 

 Av Atílio Fontana 

 Av General Osório  

 Rua Porto Alegre 

 Rua União da Vitória 

 Rua Luiz Antonio Faedo 

 Duas Vezes por semana onde 
houver condomínios  

 Bairros Miniguaçu, Vila Nova, 
Industrial, Nossa Senhora Aparecida, 
Alvorada e Centro (não inclusas nas rotas 
diárias) 

Duas Vezes por semana  
pontos específicos  horário 

07h30min às 18h00min 

Três Vezes na Semana - 
pontos específicos - horário 

7h30min às 18h00min 

 Terminal Rodoviário 

 Unidade de Pronto Atendimento – 
UPA 

 Unidade de atendimento 24 horas 

 PSF e Farmácia Municipal da Cango 

 Ceonc – Hospital do Câncer 

 Hospital São Francisco 

 Hospital Policlínica São Vicente de 
Paula 

 Centro Regional de Especialidades - 
CRE 

 Hospital Regional Dr Walter Alberto 
Pecoits 

 Hospital Intermunicipal (em 
construção) 

 
19.2 Outros bairros do perímetro urbano não citados na tabela do item 19.1 terão 
coleta, no mínimo uma vez por semana, conforme calendário a ser definido pela 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
 
19.3 A periodicidade e o horário da coleta poderão ser alterados pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, de acordo com as particularidades e necessidades de 
cada área. 
 
20.  DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
20.1 O Município, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizará o 
acompanhamento da execução dos serviços por meio de auditorias, comunicações 
escritas, visitas e outras atividades correlatas, sob responsabilidade do fiscal designado 
para acompanhamento do contrato e as ocorrências deverão ser registradas em 
relatórios anexados ao processo da credenciada. 
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20.2 Os documentos formalizados pela Auditoria Municipal decorrentes de 
reclamações, sugestões, elogios, etc., serão encaminhados aos prestadores dos 
serviços, para conhecimento e esclarecimento em prazo a ser determinado. Caso seja 
detectada a necessidade de medidas corretivas ou de aprimoramento dos 
procedimentos, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente orientará os prestadores dos 
serviços para as adequações necessárias. Ocorrendo a verificação da persistência dos 
problemas identificados haverá justificativa para ocorrer a rescisão do contrato. 
 
20.3 A execução dos serviços, a fiscalização e o acompanhamento da execução do 
contrato serão efetuados pelo Servidor Edimar Estadler, da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, cujo CPF nº 034.659.159-76, e telefone (46) 99118-6312, a fim de verificar a 
conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo.   
 
20.4 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do 
prestador, ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de 
material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica na 
responsabilidade da administração e de seus agentes e prepostos. 
 
21.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
21.1. As despesas com a execução deste edital correrão a conta de RECEITA Taxas -
Prestação de Serviços, da seguinte dotação orçamentária: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática 

Elemento de 
despesa 

Fonte 

8680 12.002 18.542.1801.2.089 
3.3.90.39.82.0

3 
000 

 
22.  DO PAGAMENTO 
 
22.1 Os serviços objeto do presente contrato serão pagos de acordo o estabelecido no 
item 4.1 deste edital, entendido este preço como justo e suficiente para a total execução 
do presente objeto, sendo que o pagamento será realizado mensalmente.   
 
22.2 O pagamento pela prestação dos serviços será realizado em até 10 (dez) dias após 
o fechamento do período da prestação dos serviços, mediante apresentação de 
documento fiscal.  
 
22.3 O Município efetuará o desconto dos impostos do valor contratado, conforme 
legislação vigente. 
 
23. DA RESCISÃO 
 
23.1 Ocorrendo motivo que justifique, atendido em especial o interesse do 
CONTRATANTE, o contrato poderá ser rescindido unilateralmente nos moldes da Lei n.º 
8.666/93, pelo CONTRATANTE a qualquer momento, mediante notificação para imediata 
suspensão dos serviços. 
 
23.2 A CONTRATADA poderá a qualquer tempo denunciar o ajuste, bastando, para 
tanto, notificar previamente a Administração, com antecedência de 30 (trinta) dias, 
apresentando as devidas justificativas por escrito. 
 
24.  DAS PENALIDADES 
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24.1 As sanções administrativas a serem aplicadas nesta contratação fazem referência à 
Lei nº 8.666/1993. 
 
24.2 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas ou o cumprimento em 
desacordo com o pactuado acarretará à CONTRATADA as penalidades previstas no art. 
87 da Lei nº 8.666/93 e alterações, conforme a gravidade da infração e 
independentemente da incidência de multa e sem prejuízo do descredenciamento, 
garantida a defesa prévia.  
 
24.3 Elencamos a seguir a classificação das irregularidades passíveis de imposição de 
penalidades, inclusive multas e rescisão do instrumento contratual, por parte do 
CONTRATANTE, de acordo com o grau da irregularidade. 
 
I. Irregularidades Leves: 
a) Uniforme em más condições de conservação, aspecto e higiene (sujos, rasgados, sem 
identificação da contratada e etc.).  
 
II. Irregularidades Médias:  
a) Permitir que o(a) associado(a)/cooperado(a) utilize EPI sem a devida funcionalidade 
e/ou em mau estado de conservação;  
b) Permitir que o(a) associado(a)/cooperado(a) deixe de utilizar uniforme fornecido;  
c) Deixar de efetuar a devida limpeza e higienização de veículos coletores. 
 
III. Irregularidades Graves:  
a) Permitir que o(a) associado(a)/cooperado(a) deixe de utilizar os EPIs fornecidos;  
b) Deixar de fornecer uniformes aos cooperados/associados;  
c) Não exercer a moralidade e o profissionalismo;  
d) Interferir ou impedir o trabalho da fiscalização;  
e) Agredir verbalmente a quem quer que seja (munícipes, fiscais do contratante e demais 
agentes vinculados ao serviço);  
f) Executar carga e descarga em local diferente do pré-determinado;  
g) Deixar de cumprir o plano de trabalho, roteiro e frequência estabelecida, dia/bairro, 
sem comunicar a SMMA com antecedência mínima de 24 horas; 
h) Deixar de coletar todo e qualquer resíduo potencialmente reciclável e/ou reutilizável 
no setor abrangido pelo serviço de acordo com as tabelas de frequência;  
i) Não devolver ao munícipe a embalagem da coleta seletiva; 
j) Operar com quantidade de caminhões coletores inferior ao estabelecido no Projeto 
Básico para cada Lote;  
k) Operar com equipe de guarnição incompleta. 
 
IV. Irregularidades Gravíssimas:  
a) Deixar de fornecer EPIs aos associados/cooperados;  
b) Agredir fisicamente a quem quer que seja (munícipes, fiscais da contratante e demais 
agentes vinculados ao serviço);  
c) Fumar durante a execução dos serviços (ou seja, fora do intervalo pré-determinado no 
Plano de Trabalho);  
d) Permitir o uso de bebidas alcoólicas/drogas durante o expediente;  
e) Permitir que o associado/cooperado se apresente ao trabalho alcoolizado ou sob 
efeito de drogas; 
f) Utilizar-se de mão de obra infantil;  
g) Operar com motorista sem habilitação específica;  
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h) Efetuar coleta seletiva pública porta-a-porta em local (setor) e horário em desacordo 
ao estabelecido para o Lote para o qual a entidade está contratada;  
i) Fornecer falsa declaração, informações falsas ou fraudar dados, como por exemplo 
relativamente a: relatórios e planilhas de divisão das sobras entre 
associados/cooperados; quantitativo de resíduos coletados; quantitativo de resíduos 
descarregados nos barracões; acerca de procedência de resíduos de grandes 
geradores, acerca de quantitativo de rejeitos destinados à coleta e transporte para 
destinação final ao Aterro Sanitário, entre outros. 
j) Gerar rejeitos com índice superior a 25% do material coletado, verificado por meio das 
análises de peso e de rejeitos enviados ao aterro sanitário municipal; 
k) Gerar percentual de material reciclável superior a 25% do rejeito encaminhado ao 
Aterro Sanitário, verificado por meio de análise gravimétrica periódica realizada pelos 
técnicos da SMMA. 
 
24.4 O CONTRATANTE aplicará Advertências por meio de notificação à CONTRATADA 
pelo descumprimento das exigências elencadas neste Termo. Persistindo o 
descumprimento para além do prazo estabelecido na notificação para a regularização, 
serão impostas multas POR EVENTO e POR DIA (cumulativamente) à CONTRATADA 
sobre o valor global do mês de referência da execução dos serviços, de acordo com o 
grau das irregularidades estabelecido, a saber: 
  
a) Penalidades para irregularidades Leves: 1,00% (um por cento);  
b) Penalidades para irregularidades Médias: 2,00% (dois por cento);  
c) Penalidades para irregularidades Graves: 4,00% (quatro por cento);  
d) Penalidades para irregularidades Gravíssimas: 5,00% (cinco por cento) 
 
24.5 As penalidades pontuais elencadas no subitem anterior não eximirão a 
CONTRATADA de demais sanções previstas em lei.  
 
24.6 O cometimento de qualquer uma das infrações previstas nas Alíneas “b”, “f”, “h”, “i” 
e “k” do inciso IV (Irregularidades Gravíssimas) deste item dará causa à rescisão do 
Contrato, com a devida instrução através de processo administrativo. 
 
25.  DOS CASOS OMISSOS 
 
25.1 Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n.º 8.666/93 e dos princípios gerais 
de direito.  
 
26.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
26.1 Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas 
decorrentes da interpretação do Edital, deverão ser solicitadas ao Município de 
Francisco Beltrão, Secretaria de Administração, setor de Licitações, pelo e-mail 
licitacoes@franciscobeltrao.com.br ou pelo telefone (46) 3520-2103. 
  
26.2 A participação no presente processo de credenciamento implica na aceitação 
integral e irretratável de todas as condições exigidas neste edital e nos documentos que 
dele fazem parte, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares em 
vigor. 
 
26.3 O presente processo de chamamento público poderá ser revogado por razões de 
interesse público, decorrentes de fatos supervenientes, devidamente comprovados, 
pertinentes e suficientes para justificar sua revogação. 

mailto:licitacoes@franciscobeltrao.com.br
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26.4 Fazem parte integrante deste Edital: 
 
Anexo I – Ofício de apresentação 
Anexo II – Modelo de Declaração de Aceitação de Valores  
Anexo III – Modelo de Carta de Credenciamento  
Anexo IV – Declaração unificada 
Anexo V – Minuta do contrato de prestação de serviços 
Anexo VI – Estudo técnico preliminar para alteração no modelo de coleta seletiva    no 
Município de Francisco Beltrão – PR. 
 
27. DO FORO 
 
27.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Francisco Beltrão/PR para dirimir quaisquer 
dúvidas oriundas da execução deste instrumento. 
 
 

Francisco Beltrão, 05 de outubro de 2021. 
 

Cleber Fontana 
 Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 

                                      MODELO DO OFÍCIO DE APRESENTAÇÃO 
 

(em papel A4, preferencialmente timbrado, ou cabeçalho com razão social, CNPJ, endereço completo, endereço 
eletrônico, telefone, com nome e assinatura do representante legal). 

 
 
Ref.: Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 019/2021 
 
À Comissão Especial para Credenciamento do Município de Francisco Beltrão/PR 

 
Identificação da Proponente: 

Razão Social  

CNPJ/MF   

Endereço Rua: 
Nº: 
Bairro: 
CEP: 
Cidade/Estado: 

E-mail  

Telefone  

 
Senhores, 
 

Através do presente, manifestamos nosso interesse no credenciamento para 
prestação de serviços na coleta de resíduos sólidos secos, recicláveis e reutilizáveis, gerados no 
perímetro urbano do Município de Francisco Beltrão/PR. 
  

Para viabilizar nosso credenciamento estamos encaminhando a 
documentação solicitada no item 9 do edital. 
 

Declaramos para todos os fins de direito e sob as penas da Lei, 
especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Francisco 
Beltrão/PR, que concordamos plenamente com todos os termos deste edital e seus respectivos 
anexos.  
 

Declaramos que possuímos capacidade e que assumimos a 
responsabilidade de executar os serviços em sua totalidade conforme descrito no item 
4.1 do edital (hipótese 1), na eventualidade de sermos a única associação/cooperativa 
credenciada no certame, assim como em relação às demais hipóteses descritas no 
Estudo Técnico Preliminar – ETP que embasou o presente Edital. 
 
                               Declaramos que as informações prestadas nesse processo são 
verdadeiras e que temos ciência de que, por eventuais inconsistências, estaremos sujeitos 
às penas previstas no Art. 299 do Código Penal.   
  

 

                                               
                                     Atenciosamente. 

 
(nome, CPF, RG e assinatura do representante legal) 
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ANEXO II 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS VALORES DO EDITAL 
 
 

(em papel A4, preferencialmente timbrado, ou cabeçalho com razão social, CNPJ, endereço completo, endereço 
eletrônico, telefone, com nome e assinatura do representante legal). 

 
 
Ref.: Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 019/2021 
 
À Comissão Especial para Credenciamento do Município de Francisco Beltrão – PR 

 
 

A entidade ......................................................................, estabelecida na Rua 

......, cidade de.............................., inscrita no CNPJ sob o nº ........., Através do seu 

Responsável Técnico......................... DECLARA sob as penas da lei, que se 

responsabiliza pela prestação dos serviços em conformidade com a legislação pertinente 

e que concorda em prestar serviços objeto deste edital em seu estabelecimento, 

aceitando receber os valores constantes no item 4.1 do edital de CHAMAMENTO 

PÚBLICO nº 19/2021.  

 
 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 
 
 
 
 

Local, __ de ___ de 2021. 
             
 

(nome e assinatura do responsável legal da empresa) 
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ANEXO III 
MODELO CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

(em papel A4, preferencialmente timbrado, ou cabeçalho com razão social, CNPJ, endereço completo, endereço 
eletrônico, telefone, com nome e assinatura do representante legal). 

 
 
Ref.: Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 019/2021 
 
À Comissão Especial para Credenciamento do Município de Francisco Beltrão – PR 

 
 

 A.....................(entidade)..................................................estabelecida.........

.................................................inscrita no CNPJ nº................................................através 

do presente, credencia o(a) Sr(a)..............................................,portador(a) da cédula de 

identidade nº......................................de do CPF nº,............................................. a 

participar do certame instaurado pelo Município de Francisco Beltrão através do 

Chamamento Público n.º 19/2021, na qualidade de Responsável Legal, outorgando-lhe 

plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa para praticar todos os demais 

atos inerentes ao certame. 

 
 

Local, __ de ___ de 2021. 
             
 

(nome e assinatura do responsável legal da empresa) 
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ANEXO IV 
 

MODELO DA DECLARAÇÃO UNIFICADA  
 
 

(em papel A4, preferencialmente timbrado, ou cabeçalho com razão social, CNPJ, endereço completo, endereço 
eletrônico, telefone, com nome e assinatura do representante legal). 

 
 
Ref.: Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 019/2021 
 
À Comissão Especial para Credenciamento do Município de Francisco Beltrão – PR 
 

 
Pelo presente instrumento, a ........................., CNPJ nº ...................., com sede na 

.........................................., através de seu representante legal infra-assinado:  

1 - DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V, art. 27, da Lei federal n° 
8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos, assim como assume o compromisso de declarar a superveniência de 
qualquer fato impeditivo à sua habilitação. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, 
na condição de aprendiz (   ).  

2 - DECLARA, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de 
chamamento público e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará 
integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador. Declara, ainda, para todos 
os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que 
comprometam a idoneidade da proponente, nos termos do artigo 32, § 2°, e artigo 97, ambos da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 
 

3 - DECLARA para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou função 
pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública. 
 
4 - DECLARA para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos 
licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) 
...................................................., Portador(a) do RG sob nº .............................. e CPF nº 
.................................., cuja função/cargo é .............................. (sócio administrador / procurador/ 
diretor/ etc), responsável pela assinatura do Contrato. 
 
5 - DECLARA para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este 
processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, seja encaminhado para o 
seguinte endereço: 

E-mail:_________________________________________ 

Telefone: _______________________________________ 

Local, __ de ___ de 2021. 
             
 

(nome e assinatura do responsável legal da empresa) 
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ANEXO V 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO Nº. ___/2021  
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FRANCISCO 
BELTRÃO E A.....................  
 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, órgão público do Poder do Executivo 
Municipal, inscrito no CNPJ/MF sob nº. .................., com sede na ...........................– centro, na 
cidade de Frâncico Beltrão, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 
senhor ----------------portador do RG n.º ............PR e CPF n.º ...................residente e domiciliado 
nesta cidade.  
 
CONTRATADA: _____________________________ pessoa jurídica de direito privado, 
estabelecida na 
Rua ______________________________________, na cidade de 
__________________________________,CEP____________, inscrita no CNPJ sob o número 
_________________________, representada pelo senhor  
________________________________, portador da Cédula de Identidade RG sob 
nº____________ e do CPF/MF _____________________, residente e domiciliado na cidade de 
__________________________, sito à Rua____________ CEP_________, pelo presente 
instrumento e na melhor forma de direito, acham-se justos e contratados, em decorrência do 
credenciamento realizado através do Chamamento Público nº 019/2021 que deu origem à 
Dispensa de Licitação nº ......../2021, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
 
O presente termo tem por objeto a contratação de prestação de serviços na coleta de resíduos 
sólidos secos, recicláveis e reutilizáveis, gerados no perímetro urbano do Município de Francisco 
Beltrão - PR, de acordo com a Lei Federal nº 12.305/2010 – art. 36 §§ 1º e 2º, conforme o que 
segue:  
(especificar os serviços) 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PROCESSO DE DISPENSA 
 
As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o presente Contrato Administrativo 
para a prestação de serviços de ...................., após a homologação do PROCESSO DE 
DISPENSA N.º ___/2021, com fundamento no art. 24, inciso XXVII, da Lei nº. 8.666/93, e pelas 
condições do Edital de Chamamento público nº 19/2021 e seus anexos e pelas cláusulas a seguir 
expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR CONTRATUAL 
 
O preço ajustado para a prestação do serviço contratado e ao qual o CONTRATANTE se obriga a 
adimplir e a CONTRATADA concorda em receber é de R$ ..........(.............................). 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
Os serviços deverão ser executados mediante coleta do tipo “porta a porta” dos resíduos sólidos 
secos recicláveis e de acordo com as solicitações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no 
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perímetro urbano do Município de Francisco Beltrão e conforme divisão de regiões definidas no 
ETP e no quadro a seguir: 
 

COLETA SELETIVA - PERIODICIDADE 

Diária – horário das 07h30min às 
18h00min  

Duas vezes na semana - 
horário das 7h30min às 

18h00min 

 Avenida Júlio de Assis Cavalheiro – da 
ponte do rio Marrecas até a rotatória na rua 
Maringá 

 Rua São Paulo – do rio Marrecas até a 
Rua Curitiba 

 Rua Antonio de Paiva Cantelmo – da Rua 
Florianópolis até a rotatória na rua Maringá 

 Ruas: Antonina, Ponta Grossa, Tenente 
Camargo, Frei Deodato, Curitiba, Palmas e União 
da Vitória (nos limites das ruas Av Julio Assis 
Cavalheiro, Rua São Paulo e Rua Antonio de Paiva 
Cantelmo) 

 Av Atílio Fontana 

 Av General Osório  

 Rua Porto Alegre 

 Rua União da Vitória 

 Rua Luiz Antonio Faedo 

 Duas Vezes por semana onde houver 
condomínios  

 Bairros Miniguaçu, Vila Nova, Industrial, 
Nossa Senhora Aparecida, Alvorada e Centro 
(não inclusas nas rotas diárias) 

Duas Vezes por semana  pontos 
específicos  horário 07h30min às 

18h00min 

Três Vezes na Semana - 
pontos específicos - horário 

7h30min às 18h00min 

 Terminal Rodoviário 

 Unidade de Pronto Atendimento – UPA 

 Unidade de atendimento 24 horas 

 PSF e Farmácia Municipal da Cango 

 Ceonc – Hospital do Câncer 

 Hospital São Francisco 

 Hospital Policlínica São Vicente de Paula 

 Centro Regional de Especialidades - CRE 

 Hospital Regional Dr Walter Alberto 
Pecoits 

 Hospital Intermunicipal (em construção) 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os demais bairros do perímetro urbano não citados na tabela acima 
terão coleta no mínimo uma vez por semana, conforme calendário a ser definido pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A periodicidade e o horário da coleta poderão ser alterados pela 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, de acordo com as particularidades e necessidades de 
cada área. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA NA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS 
 
A CONTRATADA, durante a execução dos serviços objeto deste Termo deverá: 
 
1 - Realizar a coleta do tipo “porta a porta” dos resíduos sólidos secos recicláveis, cumprindo 
rigorosamente o estabelecido no cronograma e horários determinados. 
2 - Durante ou no momento da coleta, deverá devolver os sacos retornáveis aos munícipes. 
3 - Prezar pela qualidade do trabalho, sendo que coletores e motoristas devem procurar manter 
bom relacionamento com munícipes e comerciantes, mediante tratamento com respeito mútuo e 
cordialidade. 
4 - Adotar medidas, precauções e cuidados para evitar danos materiais e pessoais e terceiros, 
pelos quais será inteiramente responsável. 
5 - Apresentar os coletores com uniformes identificados com cores especificas determinadas pelo 
Município, portando os devidos equipamentos de segurança individual - EPI adequados a cada 
tipo de atividade, responsabilizando-se pelo seu fornecimento, instrução e uso. 
6 - Arcar com todas as despesas relativas ao transporte de pessoal, aquisição dos EPIs, 
uniformes e materiais de limpeza das instalações. 
7 - Realizar todo o processo de separação dos materiais.  
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8 - Manter o local de triagem e enfardamento de material de forma organizada, totalmente 
coberto, assim como seus arredores, limpos e livres de focos de vetores. 
9 - Os rejeitos do processo de triagem são de responsabilidade da CONTRATADA e deverão 
permanecer sob local coberto até serem destinados pela mesma até o Aterro Sanitário Municipal 
respeitando integralmente as normas internas de horário determinado, segurança e publicidade 
durante o período de acesso e permanência no Aterro, ou ainda para empresa licenciada, através 
de transporte próprio e seguro, com registro obrigatório de peso. 
10 - Manter controle de dados de todo o material coletado, vendido e dos rejeitos produzidos, 
repassando para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente o relatório mensal até o 5º (quinto) dia 
de cada mês subsequente. O relatório apresentado deverá apresentar os tipos de resíduos 
gerados classificados em (papel/papelão, plástico, vidro, metal e rejeitos). 
11 - Permitir a fiscalização das atividades inerentes à execução do objeto de contrato, por parte 
do Município, sendo possível o acompanhamento de servidor designado pelo CONTRATANTE, 
tendo acesso a todas as atividades e dados de controle. 
12 - Oferecer treinamentos aos seus empregados, associados ou cooperados, para promover de 
forma adequada e segura a realização de todas as atividades exercidas. 
13 - Apresentar relação nominal e numérica dos veículos de coleta, sendo que estes deverão ser 
identificados com a cor definida pelo Município, possuir capacidade mínima de 2,5 toneladas, uso 
máximo de 25 anos para o primeiro ano de contrato, passando para 20 anos a partir desse 
período, sendo provido de proteções laterais e superior para que se evite a dispersão dos 
materiais coletados na via pública.  
14 - Manter vigente toda a documentação que habilite a realização das suas atividades, inclusive 
licença ambiental expedida pelo órgão ambiental competente, bem como licença sanitária e 
alvará de localização, se for o caso. 
15 - Manter sistema de combate e controle de vetores, devendo os serviços serem realizados por 
meio de empresa credenciada junto a Vigilância Sanitária. 
16 - Realizar o aproveitamento máximo dos materiais recicláveis, independentemente de seu 
valor comercial, sendo que o rejeito não deverá ultrapassar o percentual de 25% (vinte e cinco por 
cento) do material coletado. 
17 - Realizar a coleta e o recebimento somente de resíduos classificados como não perigosos 
(Classe II), sendo estes os resíduos domiciliares e os resíduos sólidos equiparados aos 
domiciliares, também os resíduos sólidos de estabelecimentos comerciais e prestadores de 
serviços conforme definido na Lei 12.305/2010, ou seja, os resíduos gerados nessas atividades, 
excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j” do Art. 13, inciso I da Lei 12.305/2010. 
18 - Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, taxas, impostos e 
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à execução do 
serviço. 
19 - Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que venha causar a terceiros. 
20 - Comunicar ao Município qualquer irregularidade de que tenha conhecimento quanto a 
execução dos serviços contratados. 
21 - Para a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá dispor de, no mínimo, 1(um) 
motorista e 3(três) coletores para realização da coleta porta a porta. Deverá ainda possuir 2(dois) 
separadores por bairro atendido nas respectivas bases de triagem (barracões), além de 1(uma) 
pessoa que trabalhe no setor administrativo da cooperativa/associação. Os trabalhadores não 
deverão em hipótese alguma serem menores de 18 anos. 
22 - Possuir um veículo (suporte) para fiscalização e apoio aos serviços. 
23 - A periodicidade e o horário da coleta serão definidos e alterados pelo Município de acordo 
com as particularidades e necessidades de cada área. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

São obrigações do CONTRATANTE durante a execução do objeto deste Termo: 
 

1 - Apresentar cronograma para a realização dos serviços. 
2 - Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel 
execução do contrato. 
3 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato a ser firmado e efetuar os pagamentos nas 
condições e preços pactuados. 
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4 -  Designar representante para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato. 
5 - Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias. 
6 - Fornecer suporte para a otimização do projeto de coleta seletiva, através de campanhas 
publicitárias, educativas e permanentes. 
7 - Realizar atividades de educação ambiental a fim de aumentar a quantidade de resíduos 
recicláveis coletados, orientando a população. 
8 Fornecer, no mínimo 10(dez) unidades de coletes com faixas refletivas para cada 
associação/cooperativa nas cores de cada região, para identificação das pessoas que farão o 
serviço de coleta nas ruas. 

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
A vigência do contrato será de 12 (doze), contados da assinatura, podendo ser prorrogado por 
iguais e sucessivos períodos até o máximo de 60 (sessenta) meses, caso haja interesse da 
Administração, com anuência da CONTRATADA, nos termos do art. 57, da Lei n.º 8.666/93, 
através de Termo Aditivo.  
 
CLÁUSULA OITAVA - DA PRORROGAÇÃO E DO REAJUSTE 
 
Se houver prorrogação do prazo para a prestação dos serviços, após decorridos 12 (doze) meses 
da data da assinatura do contrato, o valor poderá ser atualizado com base na variação do IPCA – 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IBGE dos últimos 12 (doze) meses. No cálculo 
do primeiro reajuste deverá ser utilizado o índice do mês anterior à data da proposta e o índice do 
mês anterior à data prevista para o reajuste, calculando-se a média dos valores, conforme 
disposto na Lei nº 10.192 de 14/02/2001. Para os reajustes subsequentes deverá ser utilizado o 
índice do mês anterior à data de concessão do último reajuste do contrato e o índice do mês 
anterior à data prevista para o reajuste, também calculando a média dos valores. 
 
CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas com a execução deste contrato correrão a conta de receita Taxas - Prestação de 
Serviços, da seguinte dotação orçamentária: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

8680 12.002 18.542.1801.2.089 3.3.90.39.82.03 000 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO  
 
Os serviços objeto do presente contrato serão pagos mensalmente de acordo com os valores 
estabelecidos na cláusula primeira deste termo, entendido este preço como justo e suficiente para 
a total execução do presente objeto.   
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após o fechamento 
do período da prestação dos serviços mediante apresentação da Nota Fiscal, acompanhada pela 
ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal designado pelo Município e 
acompanhada ainda das CND’s FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após o recebimento 
definitivo do objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da CONTRATADA 
indicada pela mesma. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O Município efetuará o desconto dos impostos do valor contratado, 
conforme legislação vigente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
 
Ocorrendo motivo que justifique, atendido em especial o interesse do CONTRATANTE, o 
presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente nos moldes da Lei n.º 8.666/93, pelo 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
Estado do Paraná 

 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 25 
 

CONTRATANTE a qualquer momento, mediante notificação para imediata suspensão dos 
serviços. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA poderá a qualquer tempo denunciar o ajuste, bastando, 
para tanto, notificar previamente a Administração, com antecedência de 30 (trinta) dias. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 
 
As sanções administrativas a serem aplicadas nesta contratação fazem referência à Lei nº 
8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas ou o 
cumprimento em desacordo com o pactuado acarretará à CONTRATADA as penalidades 
previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e alterações, conforme a gravidade da infração e 
independentemente da incidência de multa e sem prejuízo do descredenciamento, garantida a 
defesa prévia.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Elencamos a seguir a classificação das irregularidades passíveis de 
imposição de penalidades, inclusive multas e rescisão do instrumento contratual, por parte do 
CONTRATANTE, de acordo com o grau da irregularidade: 
 
I. Irregularidades Leves: 
a) Uniforme em más condições de conservação, aspecto e higiene (sujos, rasgados, sem 
identificação da contratada e etc.).  
 
II. Irregularidades Médias:  
a) Permitir que o(a) associado(a)/cooperado(a) utilize EPI sem a devida funcionalidade e/ou em 
mau estado de conservação;  
b) Permitir que o(a) associado(a)/cooperado(a) deixe de utilizar uniforme fornecido;  
c) Deixar de efetuar a devida limpeza e higienização de veículos coletores. 
 
III. Irregularidades Graves:  
a) Permitir que o(a) associado(a)/cooperado(a) deixe de utilizar os EPIs fornecidos;  
b) Deixar de fornecer uniformes aos cooperados/associados;  
c) Não exercer a moralidade e o profissionalismo;  
d) Interferir ou impedir o trabalho da fiscalização;  
e) Agredir verbalmente a quem quer que seja (munícipes, fiscais do contratante e demais agentes 
vinculados ao serviço);  
f) Executar carga e descarga em local diferente do pré-determinado;  
g) Deixar de cumprir o plano de trabalho, roteiro e frequência estabelecida, dia/bairro, sem 
comunicar a SMMA com antecedência mínima de 24 horas; 
h) Deixar de coletar todo e qualquer resíduo potencialmente reciclável e/ou reutilizável no setor 
abrangido pelo serviço de acordo com as tabelas de frequência;  
i) Não devolver ao munícipe a embalagem da coleta seletiva; 
j) Operar com quantidade de caminhões coletores inferior ao estabelecido no Projeto Básico para 
cada Lote;  
k) Operar com equipe de guarnição incompleta. 
 
IV. Irregularidades Gravíssimas:  
a) Deixar de fornecer EPIs aos associados/cooperados;  
b) Agredir fisicamente a quem quer que seja (munícipes, fiscais da contratante e demais agentes 
vinculados ao serviço);  
c) Fumar durante a execução dos serviços (ou seja, fora do intervalo pré-determinado no Plano 
de Trabalho);  
d) Permitir o uso de bebidas alcoólicas/drogas durante o expediente;  
e) Permitir que o associado/cooperado se apresente ao trabalho alcoolizado ou sob efeito de 
drogas; 
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f) Utilizar-se de mão de obra infantil;  
g) Operar com motorista sem habilitação específica;  
h) Efetuar coleta seletiva pública porta-a-porta em local (setor) e horário em desacordo ao 
estabelecido para o Lote para o qual a entidade está contratada;  
i) Fornecer falsa declaração, informações falsas ou fraudar dados, como por exemplo 
relativamente a: relatórios e planilhas de divisão das sobras entre associados/cooperados; 
quantitativo de resíduos coletados; quantitativo de resíduos descarregados nos barracões; acerca 
de procedência de resíduos de grandes geradores, acerca de quantitativo de rejeitos destinados à 
coleta e transporte para destinação final ao Aterro Sanitário, entre outros. 
j) Gerar rejeitos com índice superior a 25% do material coletado, verificado por meio das análises 
de peso e de rejeitos enviados ao aterro sanitário municipal; 
k) Gerar percentual de material reciclável superior a 25% do rejeito encaminhado ao Aterro 
Sanitário, verificado por meio de análise gravimétrica periódica realizada pelos técnicos da 
SMMA. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O CONTRATANTE aplicará Advertências por meio de notificação à 
CONTRATADA pelo descumprimento das exigências elencadas neste Termo. Persistindo o 
descumprimento para além do prazo estabelecido na notificação para a regularização, serão 
impostas multas POR EVENTO e POR DIA (cumulativamente) à CONTRATADA sobre o valor 
global do mês de referência da execução dos serviços, de acordo com o grau das irregularidades 
estabelecido, a saber: 
  
a) Penalidades para irregularidades Leves: 1,00% (um por cento);  
b) Penalidades para irregularidades Médias: 2,00% (dois por cento);  
c) Penalidades para irregularidades Graves: 4,00% (quatro por cento);  
d) Penalidades para irregularidades Gravíssimas: 5,00% (cinco por cento) 
 
PARÁGRAFO QUARTO - As penalidades pontuais elencadas no subitem anterior não eximirão a 
CONTRATADA de demais sanções previstas em lei.  
 
PARÁGRAFO QUINTO - O cometimento de qualquer uma das infrações previstas nas Alíneas 
“b”, “f”, “h”, “i” e “k” do inciso IV (Irregularidades Gravíssimas) deste item dará causa à rescisão do 
Contrato, com a devida instrução através de processo administrativo. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n.º 8.666/93 e dos princípios gerais de direito.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
O Município, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizará o acompanhamento da 
execução dos serviços por meio de auditorias, comunicações escritas, visitas e outras atividades 
correlatas, sob responsabilidade do fiscal designado para acompanhamento do contrato e as 
ocorrências deverão ser registradas em relatórios anexados ao processo da credenciada. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os documentos formalizados pela Auditoria Municipal decorrentes de 
reclamações, sugestões, elogios, etc., serão encaminhados aos prestadores dos serviços, para 
conhecimento e esclarecimento em prazo a ser determinado. Caso seja detectada a necessidade 
de medidas corretivas ou de aprimoramento dos procedimentos, a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente orientará os prestadores dos serviços para as adequações necessárias. Ocorrendo a 
verificação da persistência dos problemas identificados haverá justificativa para ocorrer a rescisão 
do contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A fiscalização do presente termo ficará a cargo do Secretário 
Municipal de Meio Ambiente, Senhor ADRIANO ROBERTO DAVID, inscrito no CPF/MF sob o nº 
913.840.959-34 e portador do RG nº 5.971.871-1.  
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PARÁGRAFO TERCEIRO - A execução dos serviços, a fiscalização e o acompanhamento da 
execução do contrato serão efetuados pelo Servidor Edimar Estadler, da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, cujo CPF nº 034.659.159-76, e telefone (46) 99118-6312, a fim de verificar a 
conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo.   
 
PARÁGRAFO QUARTO - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios 
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica 
na responsabilidade da administração e de seus agentes e prepostos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA fica proibida de ceder ou transferir para terceiros a 
execução dos serviços contratados, sob pena de rescisão contratual. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá comunicar ao CONTRATANTE qualquer 
irregularidade de que tenha conhecimento. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - As condições estabelecidas no Chamamento público nº 019/2021 e 
na proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, 
independentemente de transcrição. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos 
quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das 
obrigações assumidas pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de 
prazos e normas gerais de serviços. 
 
PARÁGRAFO QUINTO – A CONTRATADA deverá manter durante toda a vigência do contrato, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no credenciamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
 
As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação 
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei 
Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste 
contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que 
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto 
por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou 
benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou 
de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente 
contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda 
que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA SUCESSÃO E FORO 
 
As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico de 
dados) de igual teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si 
e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo 
a Comarca de Francisco Beltrão, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio 
da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos 
poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido 
foro. 
 
Francisco Beltrão, ------------------------- 
 
Contratante                                                                 Contratada 
 
Testemunhas: 
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______________________      ---------------------------------- 
 
 
 

ANEXO VI 
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR PARA ALTERAÇÃO NO MODELO DE COLETA SELETIVA    NO 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PR 
 

No ano de 2006 a administração Municipal, através da Secretaria de Urbanismo e em parceria 
com o Interact Club e a Associação de Catadores de Papel tiveram a inciativa de implantar a coleta seletiva 
no município. 

Inicialmente a coleta foi implantada em um bairro piloto, o Bairro Nossa Senhora Aparecida, 
sendo que o Interact ficou responsável pela divulgação da coleta seletiva no bairro, a prefeitura 
providenciou uma embalagem específica para os resíduos e a Associação dos Catadores de Papel de 
Francisco Beltrão - ASCAPABEL ficou responsável pela coleta, separação e destinação do resíduo para 
empresas de reciclagem. 

Em 2007 a prefeitura lançou o Programa Cidade Limpa, com o objetivo principal de ampliar a 
coleta seletiva. A intensão era atender todo o perímetro urbano em parceria com a ASCAPABEL além de 
atender 30% das comunidades rurais. 

No ano de 2009 a Administração Municipal passou a repassar um valor mensal para a 
ASCAPABEL como pagamento pelos serviços prestados a coleta seletiva. Ainda nesse ano a prefeitura 
repassou a ASCAPABEL um veículo (caminhão) para auxiliar na coleta seletiva. 

No ano de 2010 foi criada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente que passou a ser a 
responsável pela coleta seletiva, assim como pela coordenação dos resíduos sólidos do município. 

A ASCAPABEL mudou de endereço no ano de 2010, onde a prefeitura adquiriu um barracão de 
1000m² em uma área total de 6000m² com ajuda de recursos do governo federal no bairro Luther King. 

No ano de 2012 a coleta seletiva passou a atender 100% o perímetro urbano. Os valores pagos 
pelos serviços de coleta seletiva foram sendo reajustados de acordo com o aumento da área atendida pela 
coleta. 

No ano de 2018 surgiu no município uma nova Cooperativa de Reciclagem, a Marrecas 
Cooperativa de Reciclagem – MARCOP. O Município de Francisco Beltrão para oportunizar as duas 
associações decidiu então realizar um chamamento público para as associações e/ou cooperativas que se 
interessassem em participar da coleta seletiva no município. Neste chamamento só compareceu a Marrecas 
Cooperativa de Reciclados – MARCOP, sendo então feita uma dispensa de licitação. 

O município paga um valor pelos serviços prestados para a cooperativa realizar a coleta do 
material reciclável no formato porta a porta. Esse valor tem embasamento na quantidade de população 
urbana, o volume de resíduos recicláveis gerados e quantidade de bairros a serem atendidos. Sendo que o 
material após separado fica de propriedade da cooperativa que tem liberdade de venda dos produtos. O 
município ainda realiza a retirada dos rejeitos gerados após a classificação dos materiais e os destina no 
aterro sanitário municipal. 

Até o ano de 2018 quando a responsável pela coleta seletiva era a ASCAPABEL, que tinha uma 
estrutura física adequada com barracão, caminhões e equipamentos em sua maioria adquiridos através de 
comodatos com o município ou por projetos encaminhados para órgãos como FUNASA, Instituto das Águas 
Paraná, entre outros. O volume de material coletado mensalmente era de mais de trezentas toneladas/mês. 

Com a desistência da ASCAPABEL em participar da coleta seletiva e esta passar a ser realizada 
pela cooperativa MARCOP, sendo que não tinha uma estrutura adequada para suprir tal demanda, iniciou 
uma série de problemáticas referente a coleta dos materiais recicláveis. 

Com o crescimento populacional e a expansão urbana do município surgiram muitos coletores 
informais. Estes realizam a coleta dos materiais recicláveis nas ruas da cidade desrespeitando o calendário 
e horários estabelecidos pelo município. 

Surgiram assim muitos pontos de reciclagem na cidade em locais impróprios e sem as 
condições necessários para realização da separação dos materiais coletados. Estes pontos de reciclagem 
trazem muitos conflitos com a população vizinha devido ao acúmulo de material e de rejeitos que 
normalmente são dispostos nas vias públicas ou em terrenos baldios. 

Com todos esses coletores informais, que na sua maioria não possuem veículos adequados e 
nem condições seguras para realização dos trabalhos, e que realizam a coleta passando na frente do 
caminhão da coleta seletiva da cooperativa, escolhendo os materiais de maior valor econômico se tornou 
inviável a coleta seletiva para cooperativa MARCOP e principalmente o descontentamento da população 
pelo serviço prestado. 

Outro ponto relevante é a falta de dados confiáveis do volume gerado e coletado dos materiais 
recicláveis do município. Com o grande número de coletores informais o volume informado pela 
Cooperativa MARCOP, fica muito aquém dos dados reais. Pois o percentual maior dos materiais recicláveis 
é coletado na informalidade. 
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A partir dessas problemáticas a SMMA iniciou um estudo de como melhorar a coleta seletiva e ao 
mesmo tempo oportunizar as pessoas envolvidas com a reciclagem no município. 

A SMMA realizou um levantamento dos principais coletores informais existentes. Iniciou 
conversas e orientou para que se organizassem em cooperativas ou associações para que pudessem 
participar de uma forma legalizada da coleta seletiva do município. 

Surgiram mais quatro grupos interessados em regularizar a atividade. Desta forma com 
orientação da SMMA começaram a formar novas cooperativas. A SMMA realizou então um estudo de divisão 
da cidade em seis hipóteses diferentes. Esta divisão se dá através de agrupamentos de bairros levando 
em conta a região geográfica, a quantidade de habitações existentes, a quantidade populacional e 
consequentemente o volume de resíduos gerados. 
 
 

 
HIPÓTESE 1 

A primeira hipótese a ser levada em conta é de que apenas uma entidade queira realizar a coleta 
seletiva. Desta forma, não haverá divisão e sim esta entidade assumiria a coleta seletiva dos 29 bairros e 
mais duas áreas lindeiras da zona urbana (Santa Bárbara e São Marcos). 
 
HIPÓTESE 2 

A segunda hipótese é a divisão da área em duas regiões. 
REGIÃO 1: 16 bairros e uma área periférica: SADIA, PINHEIRÃO, PINHEIRINHO, AEROPORTO, 
CANTELMO, JD VIRGÍNIA, JÚPTER, JD FLORESTA, JD ITÁLIA, PADRE ULRICO, CANGO, 
GUANABARA, CRISTO REI, SÃO MIGUEL, SÃO FRANCISCO, NOVO MUNDO e SÃO MARCOS. 
 
REGIÃO 2: 13 bairros e uma área periférica: PRESIDENTE KENEDY, LUTHER KING, MINIGUAÇU, JD 
SEMINÁRIO, VILA NOVA, INDUSTRIAL, SÃO CRISTOVÃO, ÁGUA BRANCA, CENTRO, ALVORADA, 
NOSSA SENHORA APARECIDA, MARRECAS, NOVA PETRÓPOLIS e SANTA BÁRBARA. 

Divisão em duas regiões 
HIPÓTESE 3 

A terceira hipótese é a divisão da área em três regiões. 
REGIÃO 1: 10 bairros e uma área periférica: SADIA, PINHEIRÃO, PINHEIRINHO, AEROPORTO, 
CANTELMO, JD VIRGÍNIA, JÚPTER, JD FLORESTA, JD ITÁLIA, PADRE ULRICO e SÃO MARCOS. 
REGIÃO 2: 10 bairros: CANGO, GUANABARA, PRESIDENTE KENEDY, LUTHER KING, MINIGUAÇU, JD 

SEMINÁRIO, VILA NOVA, INDUSTRIAL, SÃO CRISTOVÃO e ÁGUA BRANCA, 
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REGIÃO 3: 9 bairros e uma área periférica: CENTRO, ALVORADA, NOSSA SENHORA APARECIDA, 
MARRECAS, NOVA PETRÓPOLIS, CRISTO REI, SÃO MIGUEL, SÃO FRANCISCO, NOVO MUNDO e 
SANTA BÁRBARA. 

Divisão em três regiões 
HIPÓTESE 4 

A quarta hipótese é a divisão da área em quatro regiões. 
REGIÃO 1: 7 bairros e uma área periférica: SADIA, PINHEIRÃO, AEROPORTO, CANTELMO, JD 

VIRGÍNIA, PINHEIRINHO, JUPTER e SÃO MARCOS. 
REGIÃO 2: 7 bairros: JD FLORESTA, JARDIM ITÁLIA, PADRE ULRICO, PRESIDENTE KENEDY, 
MINIGUAÇU e JD SEMINÁRIO. 
REGIÃO 3: 7 bairros e uma área periférica: VILA NOVA, INDUSTRIAL, SÃO CRISTOVÃO, ÁGUA 
BRANCA, CANGO, GUANABARA, NOVA PETRÓPOLIS e SANTA BÁRBARA. 
REGIÃO 4: 8 bairros: CENTRO, ALVORADA, NOSSA SENHORA APARECIDA, MARRECAS, CRISTO 
REI, SÃO FRANCISCO, SÃO MIGUEL e NOVO MUNDO. 
 

Divisão em quatro regiões 
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HIPÓTESE 5 
A quinta hipótese é a divisão da área em cinco regiões. 

REGIÃO 1: 6 bairros e uma área periférica: SADIA, PINHEIRÃO, AEROPORTO, CANTELMO, JD 
VIRGÍNIA, PINHEIRINHO e SÃO MARCOS 
REGIÃO 2: 4 bairros: JD FLORESTA, JARDIM ITÁLIA, PADRE ULRICO e JUPTER. 
REGIÃO 3: 6 bairros e uma área periférica: CRISTO REI, SÃO FRANCISCO, SÃO MIGUEL, NOVO 
MUNDO, CANGO, GUANABARA E SANTA BARBARA. 
REGIÃO 4: 7 bairros: CENTRO, ALVORADA, NOSSA SENHORA APARECIDA, MARRECAS, NOVA 
PETRÓPOLIS, SÃO CRISTOVÃO e ÁGUA BRANCA. 
REGIÃO 5: 6 bairros: PRESIDENTE KENEDY, LUTHER KING, MINIGUAÇU, JD SEMINÁRIO, VILA NOVA 
e INDUSTRIAL. 

Divisão em cinco regiões 
 
HIPÓTESE 6.0 

A sexta hipótese é a divisão da área em seis regiões. 

REGIÃO 1: 4 bairros e uma área periférica: SADIA, PINHEIRÃO, AEROPORTO, CANTELMO e SÃO 
MARCOS 
REGIÃO 2: 5 bairros: PINHEIRINHO, JD VIRGÍNIA, JD FLORESTA e JARDIM ITÁLIA 
REGIÃO 3: 4 bairros e uma área periférica: CRISTO REI, SÃO FRANCISCO, SÃO MIGUEL, NOVO 
MUNDO e SANTA BARBARA. 
REGIÃO 4: 5 bairros: CANGO, GUANABARA, LUTHER KING, PADRE ULRICO e MINIGUAÇU 
REGIÃO 5: 5 bairros: CENTRO, ALVORADA, NOSSA SENHORA APARECIDA, MARRECAS e NOVA 
PETRÓPOLIS. 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
Estado do Paraná 

 
 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 32 
 

REGIÃO 6: 6 bairros: PRESIDENTE KENEDY, JD SEMINÁRIO, VILA NOVA, SÃO CRISTOVÃO e INDUSTRIAL 
Divisão em cinco regiões 

 
 

A partir desse estudo visando achar mehores alternativas para coleta seletiva e buscar opiniões de 

demais membros da sociedade, foi criada a Comissão de Gestão de Resíduos Recicláveis de acordo com a 
Portaria Municipal nº 160 de 06 de abril de 2021, composta pelas seguintes entidades: Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, Secretaria de Assistência Social, Câmara Municipal de Francisco Beltrão, Associação 
Beltronense de Imprensa - ABI, Associação Empresarial de Francisco Beltrão - ACEFB, Instituto Água e Terra - 
IAT, União das Associações de Moradores de Francisco Beltrão - UNIBEL, Conselho de Ministros e Pastores 
Evangélicos e Diocese de Palmas – Francisco Beltrão. 

Estas entidades são representantes da sociedade que contribuem com suas participações nas tomadas 
de decisões para o andamento do novo formato de coleta seletiva proposto. Foram realizadas três reuniões com a 
participação de membros destas entidades, além da presença da Promotora Dra. Maria Fernada Marinelli 
Salvadori Belentani e do Prefeito Cleber Fontana. 

Além das reuniões com a comissão a SMMA realizou reuniões com os presidentes das cooperativas e 
associações existentes e que estão se constituindo para apresentar o modelo da divisão ouvindo sugestões dos 
mesmos; reunião com os contabilistas destas cooperativas e associações para expor como será o tramite legal 
e a documentação necessária para o credenciamento; reunião com os setores jurídicos e de licitação do 
município para elaboração do termo de referência da licitação; reunião com trabalhadores que estão num barracão 
de reciclagem no bairro Sadia para esclarecer dúvidas de como será o novo formato da coleta seletiva. 

A SMMA fez um experimento de repassar por um período de sessenta dias a coleta de seis bairros 
para uma Associação que está se regularizando, porém já vinha fazendo a coleta informalmente em toda a 
cidade. 

O resultado após esses sessenta dias foi bastante positivo, pois em acordo com a MARCOP, esses 
seis bairros ficaram sob responsabilidade desta associação, tendo que respeitar o calendário da coleta seletiva do 
município e não podendo coletar em outros bairros. 
Desta forma, a SMMA com auxílio da comissão de Gestão de Resíduos Recicláveis, chegou à conclusão que: 

A melhor forma de realizar a coleta seletiva é através da divisão da cidade em grupo de bairros sob 
responsabilidade de uma cooperativa ou associação. 

Que o número máximo de divisões é de seis setores, onde em média cada cooperativa ou associação fica 
com no mínimo cinco bairros, o que gera um volume de materiais a serem coletados e comercializados viável 
financeiramente. 

Que o valor pago pelos serviços de coleta seletiva para a cooperativa MARCOP, ao ser dividido entre 
até seis entidades é um valor suficiente. Pois, cada cooperativa ou associação trabalhará em uma área mais 
compactada, com menor gasto de combustível, com maior aproveitamento do material devido não haver vários 
informáveis coletando em todos os bairros, além do que todos os informais já vinham coletando material, 
separando e comercializando sem receber nenhum valor do município, e mesmo assim estavam obtendo renda. 
*Elaborado por Vilmar Rigo – Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
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