
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

EDITAL  DE  CHAMAMENTO  PÚBLICO  Nº01/2017,  Processo  nº
23279.020510/2017-95 PARA SELEÇÃO DE ASSOCIAÇÃO OU COOPERATIVA
DE CATADORES DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS PARA COLETA SELETIVA
SOLIDÁRIA

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) – CAMPUS
SALVADOR, comunica aos interessados que realizará procedimento de seleção para
associações ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis, visando à coleta dos
materiais  recicláveis  descartados em suas  dependências,  passíveis  de retorno ao seu
ciclo produtivo, nos termos do Decreto Nº 5.940 de 25 de outubro de 2006 e demais
normas pertinentes.

SEÇÃO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 Para os efeitos deste Edital, considera-se:

I – Coleta Coletiva Solidária: coleta dos resíduos recicláveis descartados, separados na
fonte geradora, para destinação às associações e cooperativas de catadores de materiais
recicláveis; 

II – Comissão para a Coleta Coletiva Solidária: comissão criada no âmbito de cada
órgão e entidade da administração pública federal direta e indireta composta por no
mínimo  três  servidores  designados  pelos  seus  respectivos  titulares  e  que  deverá
implantar  e  supervisionar  a  separação dos resíduos recicláveis  descartados,  na fonte
geradora, bem como a sua destinação para as associações e cooperativas de catadores de
materiais recicláveis.

II  –  resíduos  recicláveis  descartados:  materiais  passíveis  de  retorno  ao  seu  ciclo
produtivo, rejeitados pelos órgãos e entidades da administração pública federal direita e
indireta

I  –  resíduos  Sólidos:  Resíduos  nos  estados  sólido  e  semi-sólido,  que  resultam de
atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e
de varrição.

II – periculosidade de um resíduo: Característica apresentada por um resíduo que, em
função de suas propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas, pode apresentar: 

a) risco à saúde pública, provocando mortalidade, incidência de doenças ou acentuando
seus índices; 

b) riscos ao meio ambiente, quando o resíduo for gerenciado de forma inadequada.



III – resíduo Eletroeletrônico (REEE): termo genérico que abrange as diversas formas
de equipamentos eletroeletrônicos que tenham deixado de ter qualquer valor para seus
proprietários, ou um tipo de resíduo gerado por um aparelho eletroeletrônico quebrado
ou de utilização indesejada, tais como:

a) televisores;

b) computadores (cpu, monitor, mouse, teclado);

c) estabilizadores;

d) impressoras;

e) notebooks;

f) no – breaks;

g) tablets;

h) vídeo-games;

i) telefones;

j) celulares;

k) eletrodomésticos.

1.2. que a classificação de resíduos envolve a identificação do processo ou atividade que
lhes  deu  origem  e  de  seus  constituintes  e  características  e  a  comparação  destes
constituintes com listagens de resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e ao meio
ambiente é conhecido. 

1.3. que a identificação dos constituintes a serem avaliados na caracterização do resíduo
deve ser criteriosa e estabelecida de acordo com as matérias-primas, os insumos e o
processo que lhe deu origem.

1.4. a classificação dos resíduos em: Resíduos CLASSE II não Perigosos*

Código de Identificação Descrição do Resíduo

A001 Resíduo de restaurante (restos de alimentos)

A004 Sucata de metais ferrosos

A005 Sucata de metais não ferrosos (latão etc.)

A007 Resíduos de plástico polimerizado

A008 Resíduos de borracha

A009 Resíduo de madeira

A010 Resíduo de materiais têxteis

A011 Resíduos de minerais não-metálicos



A016 Areia de fundição

A024 Bagaço de cana

A099 Outros resíduos não perigosos

* Classificação conforme ABNT NBR 10004:2004. Excluídos aqueles contaminados por
substâncias que apresentem características de periculosidade.

1.5. que o presente processo seletivo somente poderá vir a ser revogado, por razões de
interesse público, derivado de fato superveniente comprovado, ou anulado no todo ou
em parte por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito
e fundamentado disponibilizado para conhecimento dos participantes.

1.6. que o IFBA – Campus Salvador poderá,  ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os
prazos de recebimento dos documentos de inscrição ou da divulgação do resultado de
julgamento.

1.7. que os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Coleta Seletiva Solidária
(CCSS) no Campus Salvador, à Rua Emídio dos Santos S/N, Barbalho, Salvador – Ba,
Pavilhão A, 4 º (quarto) Andar, Sala 412 (quatrocentos e doze),  TEL: 2102-9406, e-
mail: ccss2017.ssa@ifba.edu.br em dias de expediente no horário de 08:00 às 12:00 h e
das 14:00 às 18:00 h. 

1.8.  que  a  celebração  do  Termo  de  Compromisso  não  acarretará  qualquer  vínculo
empregatício  entre  o  IFBA  Campus  Salvador  e  a  Cooperativa  ou  Associação
selecionada ou com seus os cooperados ou associados.

1.9. que a participação das Cooperativas ou Associações neste processo de habilitação
implica em aceitação de todos os termos deste Edital.

1.10. que são partes integrantes deste Edital:

Anexo I – Termo de Referência;

Anexo II – Minuta do Termo de Compromisso.

Anexo III – Ficha de Inscrição da Cooperativa/Associação e Dados do Representante
Legal;

Anexo IV – Declaração de Condições de Habilitação; 

Anexo V – Declaração que não emprega criança ou adolescente; 
Anexo VI – Termo de Coleta dos materiais Recicláveis;
Anexo  VII  –  Modelo  de Relatório  de  Prestação  de  Contas  da  Cooperativa  ou
Associação;
Anexo VIII – Modelo de Notificação de Ocorrência;

SEÇÃO II – DO OBJETO

2.1. O objeto deste Edital é a seleção de associações ou cooperativas de catadores de
materiais recicláveis aptas a receber e providenciar a destinação dos resíduos sólidos
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descartados  pelas  unidades  do  IFBA  –  Campus  Salvador  conforme  Anexo  VI,
compreendendo os seguintes materiais:

a. plásticos e metais

b. resíduos eletroeletrônicos – REEE

2.2.  Fica  garantida  a  possibilidade  de  mais  de  uma  associação  ou  cooperativa  ser
habilitada para a coleta e, ainda que, mais de uma classe de material possa ser recolhida
pela mesma associação ou cooperativa.

2.3. No caso em que mais de uma associação ou cooperativa seja habilitada, as mesmas
firmarão  acordo  perante  a  Comissão  para  a  Coleta  Seletiva  Solidária  (CCSS),
constituída pela Portaria nº 153 de 11 de outubro de 2017, sobre a forma de partilha
dos materiais recicláveis descartados.

2.4. Neste caso, até 04 (quatro) associações ou cooperativas, poderão ser ordenadas por
sorteio, criando um cadastro de reserva das entidades. Cada uma realizará a coleta, por
um período consecutivo  de seis  (06)  meses.  Ao término do primeiro  período,  outra
associação ou cooperativa assumirá a responsabilidade, seguida a ordem do sorteio.

SEÇÃO III – DA SELEÇÃO

3.1. Poderão participar do processo seletivo as associações ou cooperativas de catadores
de materiais recicláveis que atenderem aos seguintes requisitos:

a) estejam formal e exclusivamente constituídas por catadores de materiais recicláveis
que tenham a coleta como única fonte de renda;

b) não possuam fins lucrativos;

c)  possuam  infraestrutura  para  realizar  a  triagem  e  a  classificação  dos  materiais
recicláveis descartados;

d) apresentem o sistema de rateio entre os associados ou cooperados;

SEÇÃO IV – DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

4.1.  As  associações  ou  cooperativas  interessadas  em  participar  da  seleção  devem
entregar,  em dias  de  expediente,  na  sala  da  Comissão  de  Coleta  Seletiva  Solidária
(CCSS), localizada à Rua Emídio dos Santos S/N, Barbalho, Salvador – Ba, Pavilhão A,
4 º (quarto) Andar, Sala 412 (quatrocentos e doze),  no horário de 09:00 às 12 h os
seguintes documentos: 

a) Ficha de Inscrição preenchida com os dados sobre a cooperativa/associação (Anexo
III);

b) Estatuto ou Contrato Social  em vigor da associação ou cooperativa,  devidamente
registrado,  acompanhado  de  documentos  da  eleição  de  seus  administradores  e  das
alterações ou da consolidação respectiva dos instrumentos constitutivos, quando houver,
que comprove que a Cooperativa ou Associação não possui fins lucrativos, esteja formal
e  exclusivamente  constituída  por  catadores  de  materiais  recicláveis  e  que  tenham a
catação como única fonte de renda.



c)  Declaração  da  associação  ou  cooperativa  afirmando  que  possui  infraestrutura
adequada e necessária à realização da triagem e a classificação dos materiais recicláveis
descartados  pelo  IFBA –  CAMPUS  SALVADOR  conforme  Anexo  IV, bem  como
apresentar  o  sistema de rateio  entre  os  associados  ou cooperados  conforme modelo
apresentado no Anexo VII deste Edital;

c) Credenciamento do representante legal (vide subitem 6.2);

d) Inscrição no Cadastro de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

e) Declaração de que a Cooperativa ou Associação não emprega menor de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condição de menor aprendiz, conforme Modelo apresentado no Anexo V;

4.2. A apresentação dos documentos exigidos neste Edital poderá ser feita por meio de
cópia autenticada, dispensada nova conferência com o documento original.

4.3. A autenticação de cópia de documentos poderá ser feita,  por meio de cotejo da
cópia com o documento original, pelo servidor público a quem o documento deva ser
apresentado.

4.4. Será considerada inapta à associação ou cooperativa que apresentar a documentação
de forma incompleta, rasurada ou em desacordo com o estabelecido neste Edital.

4.5.  Se constatada,  a falsificação de firma ou de cópia da documentação exigida,  a
Comissão para Coleta Seletiva Solidária (CCSS), considerará não satisfeita a exigência
documental  respectiva  e,  no  prazo  de  até  cinco  dias,  dará  conhecimento  do  fato  à
autoridade  competente  para  adoção  das  providências  administrativas,  civis  e  penais
cabíveis.

4.6. Como condição prévia do Termo de Parceria e Compromisso, será realizada visita
técnica à associação ou cooperativa independente da documentação apresentada, para
fins de avaliação dos requisitos estabelecidos neste Edital.

4.7. O IFBA – CAMPUS SALVADOR convocará a(s) associação(ões) ou cooperativa(s)
selecionada(s), que deverá(ão) comparecer no prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinar
o Termo de Parceria e Compromisso  (Anexo II) deste Edital,  sob pena de perder o
direito à parceria.

SEÇÃO V – DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO

5.1. Local: Sala da Comissão de Coleta Seletiva Solidária (CCSS), IFBA – CAMPUS
SALVADOR  localizada  à  Rua  Emídio dos  Santos  S/N,  Barbalho,  Salvador  –  Ba,
Pavilhão A, 4 º (Quarto) Andar, Sala 412 (quatrocentos e doze).

5.2. Horário: segunda à sexta-feira das 09:00 às 12:00 h 

5.3. Período: 06/11/2017 à 27/11/2017

SEÇÃO VI – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO



6.1. Os atos formais realizados em nome das associações ou cooperativas interessadas
deverão ser praticados por representante legal  que,  devidamente credenciado, será o
único admitido a intervir nas fases do procedimento de seleção e a responder por sua
associação ou cooperativa pelos atos e efeitos previstos neste Edital.

6.2. Para o credenciamento de que trata o item 6.1, deverão ser apresentados no ato da
inscrição, os seguintes documentos:

I – documento oficial de identificação com foto e;

II – documento que habilite o credenciado a representar a entidade tais como:

a) Estatuto social acompanhado da ata da eleição ou

b) Procuração pública ou particular com firma reconhecida;

6.3. O representante da associação ou cooperativa deverá entregar seus documentos de
credenciamento juntamente com os documentos de inscrição, conforme seções IV e V
deste Edital.

6.4. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma
associação ou cooperativa.

SEÇÃO VII – DA APROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO, PARTILHA DOS
MATERIAIS RECICLÁVEIS E DO SORTEIO

7.1. Os documentos apresentados pelas associações ou cooperativas serão analisados
pela  Comissão  para  a  Coleta  Seletiva  Solidária  (CCSS)  do  IFBA  –  CAMPUS
SALVADOR, que emitirá lista das associações aprovadas que  será divulgada no dia
01  de  dezembro  de  2017  às  10:00  horas  no  endereço  eletrônico
http://www.portal.ifba.edu.br

6.2. O prazo para interposição de recurso ao resultado da seleção, dar-se-á partir das
14:00  horas  do  dia  02  de  dezembro  de  2017  até  as  16:00  horas  do  dia  05  de
dezembro de 2017, devendo  o interessado, entregar o mesmo, em envelope fechado,
endereçado à Comissão para a Coleta Seletiva Solidária, localizada à Rua Emídio dos
Santos  S/N,  Barbalho,  Salvador  –  Ba,  Pavilhão  A,  4  º  (Quarto)  Andar, Sala  412
(quatrocentos e doze).

6.3. Após o prazo para apresentação e avaliação dos recursos, será publicada lista final
da(s) associação(ões) aprovada(s),  no dia 08 de dezembro 2017 a partir das 14:00
horas no endereço eletrônico http://www.portal.ifba.edu.br.

6.4.  Após  a  divulgação  do  resultado  final,  a(s)  associação(ões)  ou  cooperativa(s)
habilitada(s) será(ão) convocada(s) para reunião com a Comissão de Coleta Seletiva
Solidária (CCSS), à Rua Emídio dos Santos S/N, Barbalho, Salvador – Ba, Pavilhão
A, 4 º  (quarto) Andar, Sala 412 (quatrocentos e doze),  TEL: 2102-9406, e-mail:
ccss2017.ssa@ifba.edu.br .

6.5.  Deverá(ão)  comparecer  o(s)  representante(s)  credenciado(s)  para  definir  a
operacionalização do trabalho e, no caso de mais de uma associação ou cooperativa
habilitadas, discutir a forma de partilha.
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6.6.  Na  ausência  de  consenso,  será  realizado  o  sorteio,  que  definirá  a  ordem  de
classificação das associações ou cooperativas.

6.7. A primeira entidade sorteada firmará o Termo de Parceria e Compromisso (Anexo
I) com o IFBA – CAMPUS SALVADOR. As demais entidades comporão cadastro de
reserva, classificadas por ordem de sorteio.

6.8.  Caso  haja  apenas  uma associação  habilitada  ou  haja  desistência  das  demais,  é
possível a renovação do período de coleta até o término da vigência deste edital.

6.6. O sorteio acontecerá,  na sala da Comissão Coleta Seletiva Solidária (CCSS) do
IFBA  – CAMPUS SALVADOR, à Rua Emídio dos Santos S/N, Barbalho, Salvador
– Ba, Pavilhão A, 4 º (quarto) Andar, Sala 412 (quatrocentos e doze), TEL: 2102-
9406, e-mail: ccss2017.ssa@ifba.edu.br em data a ser acordada com os interessados. Será
permitido  acesso  aos  representantes  legais  das  associações/cooperativas  e  demais
interessados, para acompanhar o sorteio.

SEÇÃO VII – DA VIGÊNCIA DO TERMO

7.1. A vigência do Termo de Parceria e Compromisso será de 06 (seis) meses, a contar
da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, renováveis a cada seis (06)
meses, por, no máximo, dois (02) anos, no caso de existir  uma única associação ou
cooperativa habilitada para realização da coleta.

7.2. Na hipótese de assinatura conjunta de associações ou cooperativas que firmarem
acordo para partilha dos materiais a vigência do termo será a que consta na ata de sessão
da seleção.

7.3. No caso de mais de uma associação ou cooperativa habilitada, após o término do
Termo de Parceria e Compromisso com a primeira classificada e/ou sorteada conforme
prazo de vigência estipulado no item 7.1, a Comissão para a Coleta Seletiva Solidária
(CCSS) convocará a  próxima classificada no cadastro  de reserva para  assinatura  de
novo  termo  de  compromisso,  nas  mesmas  condições  do  anterior,  e  assim
sucessivamente até o prazo de dois (02) anos.

7.4. Ao final do procedimento,  será redigida ata assinada pelo(s) representante(s)  da
Comissão  Interna  de  Coleta  Seletiva  Solidária  (CCSS)  do  IFBA  –  CAMPUS
SALVADOR e por representante(s) da(s) associação(ões) ou cooperativa(s).

7.5.A celebração do Termo de Parceria e Compromisso não acarretará qualquer vínculo
empregatício  entre  o  IFBA –  Campus  Salvador  e  a  COMPROMISSADA ou  seus
integrantes.
7.4.  O  resultado  será  publicado  no  endereço  eletrônico
http://www.portal.ifba.edu.br.

SEÇÃO VIII – DA COLETA

8.1. A coleta será realizada nos dias, locais e horários definidos pela Comissão para
Coleta Seletiva Solidária do IFBA – Campus Salvador.

8.2.Em caso de coletas extraordinárias, para atender excedentes provenientes de eventos
que ocorram no IFBA – Campus Salvador e que gerem um aumento significativo de
resíduos recicláveis, estas serão acordadas antecipadamente entre as partes, e em dia e
horário previamente acordados. 
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8.3.Para os eventos, deverão ser fornecidos e dispostos, no local do evento, ou próximo
a ele, coletores extras e especiais para recolhimentos de outros resíduos recicláveis não
elencados  no  item  3.1,  devidamente  identificados  e  fornecidos  pela  associação  ou
cooperativa, desde que também acordado entre as partes.

8.4.  Nos  casos  previstos  nos  itens  8.2  e  8.3,  a  associação  ou  cooperativa  se
responsabilizará pelo transporte e destinação correta do material.

SEÇÃO IX – DA GESTÃO DO COMPROMISSO

9.1. A gestão do COMPROMISSO a ser firmado, relativo ao futuro Termo de Parceria e
Compromisso, apresentará gestão operacional sob a responsabilidade do Presidente da
Comissão  para  Coleta  Seletiva  Solidária  do  IFBA  (CCSS)  –  Campus  Salvador,
responsável pela fiscalização e gestão documental do serviço prestado.

SEÇÃO X – DAS OBRIGAÇÕES DO IFBA – CAMPUS SALVADOR: 

10.1.Efetuar a coleta seletiva interna dos materiais recicláveis elencados nas alíneas a e 
b do item 2.1, evitando a sua disposição como lixo.

10.2.  Proporcionar  as  facilidades  necessárias  à  coleta  dos  resíduos  recicláveis,
permitindo o livre acesso dos associados ou cooperados devidamente qualificados pela
Associação ou Cooperativa que firmar o Termo de Compromisso;

10.3. Prestar os esclarecimentos relacionados à execução do objeto do presente edital
que julgar necessários.

10.4. Armazenar o material em local seguro, protegido contra intempéries e ações de
degradação,  até  que  se  tenha  acumulado  um  volume  que  justifique  a  coleta  pela
associação ou cooperativa selecionada.

10.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do Termo de Parceria e Compromisso,
por  meio  da  Comissão  para  a  Coleta  Seletiva  Solidária  do  IFBA-CAMPUS
SALVADOR;

10.6. Analisar as propostas e/ou necessidades de reformulação do Termo de Parceria e
Compromisso, desde que não impliquem mudanças do objeto. As referidas propostas
devem ser apresentadas previamente, por escrito, acompanhadas de justificativas;

SEÇÃO XI – DAS OBRIGAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO OU COOPERATIVA

11.1 Entregar à Comissão para a Coleta Seletiva Solidária (CCSS) do IFBA-CAMPUS
SALVADOR,  até  a  data  da  primeira  coleta,  lista  com  os  nomes  e  números  das
identidades dos catadores, que realizarão o trabalho no Instituto, responsabilizando-se
por informar qualquer alteração nessa lista;

11.2. Coletar os materiais recicláveis que estarão nos contêineres do IFBA – CAMPUS
SALVADOR, localizado à Rua Emídio dos Santos, S/N, Barbalho, Salvador (Ba) em
horário, data e locais definidos pela Comissão de Coleta Seletiva Solidária;

11.3.  Transportar  os  volumes  coletados  sempre  por  meio  de  veículo  motorizado,
observadas  as  orientações  de  coleta,  as  normas  e  os  critérios  de  utilização  de
estacionamento do IFBA – CAMPUS SALVADOR;



11.4.  Responsabilizar-se  pela  obrigatoriedade  do  uso  de  equipamentos  de  proteção
individual (EPIs) pelos associados ou cooperados;

11.5. Credenciar, oficialmente, junto ao IFBA – Campus Salvador, um preposto com
experiência  nos  trabalhos  a  serem desenvolvidos  e  com poderes  para  representar  a
COMPROMISSADA em  tudo  o  que  se  relacione  com  a  execução  dos  serviços,
inclusive sua supervisão;
11.6.  O  representante  deverá  comparecer  às  dependências  do  IFBA –  CAMPUS
SALVADOR sempre que este solicitar ou achar necessário;

11.7. Auxiliar o IFBA – CAMPUS SALVADOR na realização de eventos com vistas à
sensibilização e conscientização quanto à importância da implantação de boas práticas
de sustentabilidade;

11.8. Assegurar, por seus próprios meios, a limpeza e higienização das dependências do
IFBA – Campus Salvador, assim como dos coletores, caso necessário, durante e após a
coleta e o transporte dos materiais recicláveis;

11.9 Reparar quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do IFBA – Campus
Salvador, seja por dolo, negligência, imperícia ou imprudência de seus associados ou
cooperados nas dependências do órgão, obrigando-se a promover a devida restauração,
utilizando  material  de  mesma  qualidade  do  existente  ou  o  ressarcimento  a  preços
atualizados, em prazo estipulado pela Administração; 

11.10.  Assumir  todas  as  responsabilidades  e  tomar  as  medidas  necessárias  ao
atendimento de seus associados ou cooperados,  acidentados ou com mal súbito,  por
meio de seu representante.

11.11. Instruir os seus associados ou cooperados a tratarem com presteza, cordialidade,
urbanidade e respeito os servidores e estudantes do IFBA – Campus Salvador;

11.12. Orientar os associados ou cooperados para se manterem devidamente trajados e
identificados,  bem  como  cumprirem  as  normas  disciplinares  e  operacionais
determinadas pelo IFBA – Campus Salvador, quando nas dependências do mesmo;

11.13. Informar e manter atualizados o endereço comercial, de e – mail e número de
telefone, para fins de comunicação entre as partes; 

11.14. Proceder à pesagem dos materiais recicláveis, toda vez que realizar a coleta;

11.15. Dar descarte ecologicamente correto aos materiais;

11.16. Comunicar ao IFBA – CAMPUS SALVADOR, imediatamente e por escrito, a
ocorrência de anormalidade no cumprimento das obrigações deste instrumento;

11.17.  Não utilizar  o  material  coletado  para  finalidade  contrária  ao  estabelecido  no
Termo de Parceria e Compromisso;

11.18. Não contratar trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito
anos nem qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz,
em conformidade ao disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal;



11.19. Facilitar a realização de vistorias da Comissão de Coleta Seletiva Solidária do
IFBA – Campus Salvador nos documentos, instalações, atividades e serviços referentes
à implementação do Termo de Parceria e Compromisso.

11.20. Apresentar à Comissão para a Coleta Seletiva Solidária do IFBA – CAMPUS
SALVADOR, no mês seguinte a realização da coleta, relatório da coleta e a planilha do
rateio  realizado  (Anexo  VII), com  a  discriminação  dos  nomes  dos  catadores
beneficiários  e  dos  respectivos  valores  distribuídos  a  cada  um deles,  assim como a
indicação  do  valor  total  rateado,  bem  como  o  comprovante  de  pagamento  aos
associados;

11.21.Manter, durante todo o período de vigência do Termo de Parceria e Compromisso,
todas as condições de habilitação e qualificação que ensejaram a contratação

SEÇÃO XII – DAS PENALIDADES

12.1. A associação ou cooperativa receberá advertência por escrito, conforme modelo
contido no Anexo VIII, nas seguintes circunstâncias:

a)  Quando  deixar  de  recolher  os  materiais,  nas  datas  pré-definidas  sem  a  devida
comprovação de que o fez em razão da ocorrência de caso fortuito ou força maior,
através de envio da justificativa, que será avaliada pela Comissão para a Coleta Seletiva
Solidária.

b) Caso a prestação de contas não seja encaminhada ao IFBA – CAMPUS SALVADOR
ou esteja incompleta.

c) Em outras situações em que fique configurado o descumprimento das competências
da associação ou cooperativa.

12.2 Em caso de recebimento de 03 (três) ADVERTÊNCIAS, pelos motivos citados terá
o  contrato  rescindido,  garantidos  a  ampla  defesa  e  o  contraditório.  Ocorrendo  essa
situação, a Comissão tomará as providências cabíveis para continuidade do trabalho da
Coleta Seletiva.

12.3.  Em caso de rescisão do Termo de Compromisso,  o IFBA – Campus Salvador
convocará as demais entidades sorteadas, obedecendo a ordem de classificação, para
assinatura de novo Termo de Compromisso.

Salvador, 23 de outubro de 2017,

Albertino Ferreira Nascimento Júnior

Diretor Geral IFBA Campus Salvador

Humberto Luis Silva Santos

Presidente da Comissão para Coleta Seletiva Solidária IFBA – CAMPUS SALVADOR



ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1.1.  O presente  Termo de  Referência  busca  estabelecer  as  diretrizes  básicas  para  a
destinação dos resíduos recicláveis descartados pelo Instituto de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia, IFBA – Campus Salvador às Cooperativas ou Associações dos
catadores de materiais recicláveis.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Com base na Constituição Federal art. 225 caput, onde todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, o IFBA – Campus Salvador insere em seus procedimentos rotineiros
uma mudança de paradigma na gestão dos resíduos sólidos recicláveis descartados no
âmbito do órgão, buscando um gerenciamento eficiente destes resíduos com vistas a
proporcionar um maior diálogo entre o órgão e os Catadores de Materiais Recicláveis
como medida indutora de melhoria das condições econômicas da categoria seguindo as
determinações expressas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que em seu artigo
80, parágrafo III assim expressa:

Art. 80. As iniciativas previstas no art. 42 da Lei nº 12.305, de 2010, serão fomentadas
por meio das seguintes medidas indutoras:

 III  –  destinação dos  resíduos  recicláveis  descartados  pelos  órgãos e  entidades  da
Administração  Pública  Federal  ás  associações  e  cooperativas  dos  catadores  de
materiais recicláveis, nos termos do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006.

3. OBJETO

3.1.  O objeto  do  presente  Termo de  Referência  é  definir  critérios  objetivos  para  a
seleção de associações ou cooperativas de catadores de materiais  recicláveis aptas a
receber e providenciar a destinação dos resíduos sólidos descartados pelas unidades do
IFBA – Campus Salvador localizado à Rua Emídio dos Santos S/N, Barbalho, CEP:
40301-015, Salvador (Ba), compreendendo os seguintes materiais:

a. plásticos e metais;
b. resíduos eletroeletrônicos – REEE

4.LOCAL, HORÁRIO E DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
COLETA

4.1. A coleta será realizada nos dias, locais e horários definidos pela Comissão para
Coleta Seletiva Solidária do IFBA (CCSS) – Campus Salvador.

4.2.  Em  caso  de  coletas  extraordinárias,  para  atender  excedentes  provenientes  de
eventos  que  ocorram  no  IFBA  –  Campus  Salvador  e  que  gerem  um  aumento
significativo de resíduos recicláveis,  estas serão acordadas antecipadamente entre  as
partes,  e  em  dia  e  horário  previamente  acordados.  Para  os  eventos,  deverão  ser



fornecidos e dispostos, no local do evento, coletores extras, devidamente identificados e
fornecidos pela associação ou cooperativa, desde que também acordado entre as partes.

4.3. Em dias de evento no IFBA – Campus Salvador, mediante acordo entre as partes,
poderão ser dispostos no local do evento ou próximo a ele, coletores extras e especiais
para recolhimentos de outros resíduos recicláveis, não elencados no item 3.1, desde que
a associação ou cooperativa se responsabilize pelo transporte e destinação correta do
material.

5. VIGÊNCIA DO COMPROMISSO

5.1. A vigência do Termo de Parceria e Compromisso será avençado em (06) meses, a
contar da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União (NA HIPÓTESE DE
ASSINATURA  CONJUNTA  DE  ASSOCIAÇÕES  OU  COOPERATIVAS  QUE
FIRMAREM  ACORDO  PARA PARTILHA DOS  MATERIAIS  A VIGÊNCIA DO
TERMO SERÁ A QUE CONSTA NA ATA DE SESSÃO DA SELEÇÃO) renováveis a
cada seis (06) meses, por, no máximo, dois (02) anos, no caso de existir uma única
associação ou cooperativa habilitada para realização da coleta. renováveis a cada seis
(06) meses, por, no máximo, dois (02) anos, no caso de existir uma única associação ou
cooperativa habilitada para realização da coleta.

5.2. No caso de mais de uma associação ou cooperativa habilitada, após o término do
Termo de Parceria e Compromisso com a primeira classificada e/ou sorteada conforme
prazo de vigência estipulado no item 7.1, a Comissão para a Coleta Seletiva Solidária
convocará a próxima classificada no cadastro de reserva para assinatura de novo termo
de compromisso, nas mesmas condições do anterior, e assim sucessivamente até o prazo
de dois (02) anos.

5.3. Ao final do procedimento,  será redigida ata assinada pelo(s) representante(s)  da
Comissão Interna de Coleta Seletiva Solidária do IFBA – CAMPUS SALVADOR e por
representante(s) da(s) associação(ões) ou cooperativa(s).

5.4. A celebração do Termo de Parceria e Compromisso não acarretará qualquer vínculo
empregatício  entre  o  IFBA –  Campus  Salvador  e  a  COMPROMISSADA ou  seus
integrantes.

6. GESTÃO DO COMPROMISSO

6.1.  A gestão  do  COMPROMISSO  a  ser  firmado,  relativo  ao  presente  Termo  de
Referência  apresentará  gestão  operacional  sob  a  responsabilidade  do  Presidente  da
Comissão  para  Coleta  Seletiva  Solidária  do  IFBA  (CCSS)  –  Campus  Salvador,
responsável pela fiscalização e gestão documental do serviço prestado.

7. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO

7.1  As  associações  ou  cooperativas  serão  consideradas  habilitadas  mediante
apresentação das seguintes documentações:

a)  Ficha  de  Inscrição  (original)  preenchida  com  os  dados  sobre  a
cooperativa/associação;



b) Estatuto ou Contrato Social  em vigor da associação ou cooperativa,  devidamente
registrado,  acompanhado  de  documentos  da  eleição  de  seus  administradores  e  das
alterações ou da consolidação respectiva dos instrumentos constitutivos, quando houver,
que  comprove  que  a  Cooperativa  ou  Associação,  não  possui  fins  lucrativos,  esteja
formal e exclusivamente constituída por catadores de materiais recicláveis e que tenham
a catação como única fonte de renda.

c)  Declaração  da  associação  ou  cooperativa  afirmando  que  possui  infraestrutura
adequada e necessária à realização da triagem e a classificação dos materiais recicláveis
descartados pelo IFBA – CAMPUS SALVADOR, bem como apresentar o sistema de
rateio entre os associados ou cooperados conforme modelo apresentado.

d) Inscrição no Cadastro de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ).

e) Declaração de que a Cooperativa ou Associação não emprega menor de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condição de menor aprendiz, conforme Modelo.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO IFBA – CAMPUS SALVADOR

8.1. Efetuar a coleta seletiva interna dos materiais recicláveis elencados nas alíneas a e b
do item 3.1, evitando a sua disposição como lixo.

8.2. Proporcionar as facilidades necessárias à coleta dos resíduos recicláveis, permitindo
o livre acesso dos associados ou cooperados devidamente qualificados pela Associação
ou Cooperativa que firmar o Termo de Compromisso.

8.3. Armazenar o material  em local seguro, protegido contra intempéries e ações de
degradação,  até  que  se  tenha  acumulado  um  volume  que  justifique  a  coleta  pela
associação ou cooperativa selecionada.

8.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do Termo de Parceria e Compromisso, por
meio da Comissão para a Coleta Seletiva Solidária do IFBA-CAMPUS SALVADOR;

8.5. Analisar as propostas e/ou necessidades de reformulação do Termo de Parceria e
Compromisso, desde que não impliquem mudanças do objeto. As referidas propostas
devem ser apresentadas previamente, por escrito, acompanhadas de justificativas;

9. DAS OBRIGAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO OU COOPERATIVA

9.1 Entregar à Comissão para a Coleta Seletiva Solidária (CCSS) do IFBA-CAMPUS
SALVADOR,  até  a  data  da  primeira  coleta,  lista  com  os  nomes  e  números  das
identidades dos catadores, que realizarão o trabalho no Instituto, responsabilizando-se
por informar qualquer alteração nessa lista;

9.2. Coletar os materiais recicláveis que estarão nos contêineres do IFBA – CAMPUS
SALVADOR, localizado à Rua Emídio dos Santos, S/N, Barbalho, Salvador (Ba) em
horário, data e locais definidos pela Comissão de Coleta Seletiva Solidária;

9.3.  Transportar  os  volumes  coletados  sempre  por  meio  de  veículo  motorizado,
observadas  as  orientações  de  coleta,  as  normas  e  os  critérios  de  utilização  de
estacionamento do IFBA – CAMPUS SALVADOR;



9.4.  Responsabilizar-se  pela  obrigatoriedade  do  uso  de  equipamentos  de  proteção
individual (EPIs) pelos associados ou cooperados;

9.5.  Credenciar,  oficialmente,  junto ao IFBA – Campus Salvador,  um preposto com
experiência  nos  trabalhos  a  serem desenvolvidos  e  com poderes  para  representar  a
COMPROMISSADA em  tudo  o  que  se  relacione  com  a  execução  dos  serviços,
inclusive sua supervisão;

9.6.  O  representante  deverá  comparecer  às  dependências  do  IFBA  –  CAMPUS
SALVADOR sempre que este solicitar ou achar necessário;

9.7. Auxiliar o IFBA – CAMPUS SALVADOR na realização de eventos com vistas à
sensibilização e conscientização quanto à importância da implantação de boas práticas
de sustentabilidade;

9.8. Assegurar, por seus próprios meios, a limpeza e higienização das dependências do
IFBA – Campus Salvador, assim como dos coletores, caso necessário, durante e após a
coleta e o transporte dos materiais recicláveis;

9.9. Reparar quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do IFBA – Campus
Salvador, seja por dolo, negligência, imperícia ou imprudência de seus associados ou
cooperados nas dependências do órgão, obrigando-se a promover a devida restauração,
utilizando  material  de  mesma  qualidade  do  existente  ou  o  ressarcimento  a  preços
atualizados, em prazo estipulado pela Administração; 

9.10.  Assumir  todas  as  responsabilidades  e  tomar  as  medidas  necessárias  ao
atendimento de seus associados ou cooperados,  acidentados ou com mal súbito,  por
meio de seu representante.

9.11. Instruir os seus associados ou cooperados a tratarem com presteza, cordialidade,
urbanidade e respeito os servidores e estudantes do IFBA – Campus Salvador;

9.12. Orientar os associados ou cooperados para se manterem devidamente trajados e
identificados,  bem  como  cumprirem  as  normas  disciplinares  e  operacionais
determinadas pelo IFBA – Campus Salvador, quando nas dependências do mesmo;

9.13. Informar e manter atualizados o endereço comercial,  de e – mail e número de
telefone, para fins de comunicação entre as partes; 

9.14. Proceder à pesagem dos materiais recicláveis, toda vez que realizar a coleta;

9.15. Dar descarte ecologicamente correto aos materiais;

9.16. Comunicar ao IFBA – CAMPUS SALVADOR, imediatamente e por escrito,  a
ocorrência de anormalidade no cumprimento das obrigações deste instrumento;

9.17. Não utilizar o material coletado para finalidade contrária ao estabelecido no Termo
de Parceria e Compromisso;

9.18. Não contratar trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos
nem qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz, em
conformidade ao disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal;



9.19. Facilitar  a realização de vistorias da Comissão de Coleta Seletiva Solidária do
IFBA – Campus Salvador nos documentos, instalações, atividades e serviços referentes
à implementação do Termo de Parceria e Compromisso.

9.20.  Apresentar à Comissão para a Coleta Seletiva Solidária  do IFBA – CAMPUS
SALVADOR, no mês seguinte a realização da coleta, relatório da coleta e a planilha do
rateio  realizado,  com a  discriminação  dos  nomes  dos  catadores  beneficiários  e  dos
respectivos valores distribuídos a cada um deles, assim como a indicação do valor total
rateado, bem como o comprovante de pagamento aos associados;

9.21.Manter, durante todo o período de vigência do Termo de Parceria e Compromisso,
todas as condições de habilitação e qualificação que ensejaram a contratação.

SEÇÃO X – DAS PENALIDADES

10.1.  A associação  ou  cooperativa  receberá  advertência  por  escrito  nas  seguintes
circunstâncias:

a)  Quando  deixar  de  recolher  os  materiais,  nas  datas  pré-definidas  sem  a  devida
comprovação de que o fez em razão da ocorrência de caso fortuito ou força maior,
através de envio da justificativa, que será avaliada pela Comissão para a Coleta Seletiva
Solidária.

b) Caso a prestação de contas não seja encaminhada ao IFBA – CAMPUS SALVADOR
ou esteja incompleta.

c) Em outras situações em que fique configurado o descumprimento das competências
da associação ou cooperativa.

10.2. Em caso de recebimento de 03 (três) ADVERTÊNCIAS, pelos motivos citados
terá o contrato rescindido, garantidos a ampla defesa e o contraditório. Ocorrendo essa
situação, a Comissão tomará as providências cabíveis para continuidade do trabalho da
Coleta Seletiva.

10.3.  Em caso de rescisão do Termo de Compromisso,  o IFBA – Campus Salvador
convocará as demais entidades sorteadas, obedecendo a ordem de classificação, para
assinatura de novo Termo de Compromisso.

Salvador, 23, de outubro, de 2017

Albertino Ferreira Nascimento Júnior
Diretor – Geral do IFBA – Campus Salvador

Humberto Luis Silva Santos
Presidente da Comissão de Coleta Seletiva Solidária do IFBA – Campus Salvador



ANEXO II

TERMO DE PARCEIRA E COMPROMISSO

O Instituto Federal de Educação,  Ciência  e  Tecnologia da Bahia,  Campus Salvador,
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.
10.764.307/0002-01,  sediado à Rua Emídio dos Santos,  S/N,  bairro Barbalho,  CEP:
40301-015,  Salvador  (BA)  doravante  denominado  COMPROMITENTE,  neste  ato
representado pelo seu Diretor-Geral, Albertino Ferreira Nascimento Júnior, professor,
brasileiro, Matricula SIAPE n., inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Fazenda  sob  o  n._________________,  portador  da  Cédula  de  Identidade
n._________________,  expedida  pela  _____________,  e  a  ASSOCIAÇÃO  OU
COOPERATIVA  ___________________________,  sediado  na
________________________________________,  doravante  denominado
COMPROMISSÁRIA,  neste  ato  representada  por  seu  representante  legal  o  Sr.(a)
_____________________________________________,  inscrito(a)  no  Cadastro  de
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n._____________________, portador
da  Cédula  de  Identidade  n.__________________,  expedida  pela
___________________,  firmam  o  presente  Termo  de  Parceria  e  Compromisso,
conforme cláusulas e condições a seguir estipuladas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Parceria e Compromisso é a coleta seletiva dos
resíduos sólidos recicláveis descartados pelas unidades do COMPROMITENTE e a sua
destinação  ambientalmente  correta  pela  COMPROMISSÁRIA,  compreendendo  os
seguintes materiais:

a. plásticos e metais;

b. resíduos eletroeletrônicos – REEE. 

CLÁUSULA SEGUNDA  – DA EXECUÇÃO

2.1.  A COMPROMISSÁRIA compromete-se a  coletar  e  dar  a  correta  destinação as
classes de materiais citadas nas alíneas a e b do item 1.1.

2.2. As partes ajustam que a coleta será realizada nos dias e horários definidos pela
Comissão para Coleta Seletiva Solidária (CCSS) do IFBA – Campus Salvador.

2.3.As partes ajustam que, em caso de coletas extraordinárias, para atender excedentes
provenientes de eventos que ocorram no IFBA – Campus Salvador e que gerem um
aumento significativo de resíduos recicláveis, estas serão acordadas antecipadamente
entre as partes, e em dia e horário previamente acordados. Para os eventos, deverão ser
fornecidos e dispostos, no local do evento, coletores extras, devidamente identificados e
fornecidos pela associação ou cooperativa, desde que também acordado entre as partes.

2.4. As partes ajustam que, em dias de evento no IFBA – Campus Salvador, mediante
acordo entre  as  partes,  poderão ser  dispostos no local  do evento ou próximo a ele,
coletores  extras  e  especiais  para  recolhimentos  de  outros  resíduos  recicláveis,  não



elencados  nas  alíneas  a  e  b  item  1.1,  desde  que  a  associação  ou  cooperativa  se
responsabilize pelo transporte e destinação correta do material.

2.3.  Fica  ajustado  que,  caso  a  COMPROMISSÁRIA  receba  03  (três)
ADVERTÊNCIAS, pelos motivos  elencados  no item 5.1,  terá o contrato rescindido,
garantidos a ampla defesa e o contraditório. O COMPROMITENTE então, tomará as
providências cabíveis para continuidade do trabalho da Coleta Seletiva.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO COMPROMITENTE
O COMPROMITENTE obriga-se a: 

3.1.Efetuar a coleta seletiva interna dos materiais recicláveis elencados nas alíneas a e b
do item 1.1, evitando a sua disposição como lixo.

3.2. Proporcionar as facilidades necessárias à coleta dos resíduos recicláveis, permitindo
o livre acesso dos associados ou cooperados devidamente qualificados pela Associação
ou Cooperativa que firmar o Termo de Compromisso;

3.3. Prestar os esclarecimentos relacionados à execução do objeto do presente edital que
julgar necessários.

3.4. Armazenar o material  em local seguro, protegido contra intempéries e ações de
degradação,  até  que  se  tenha  acumulado  um  volume  que  justifique  a  coleta  pela
associação ou cooperativa selecionada.

3.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do Termo de Parceria e Compromisso, por
meio  da  Comissão  para  a  Coleta  Seletiva  Solidária  (CCSS)  do  IFBA-CAMPUS
SALVADOR;

3.6. Analisar as propostas e/ou necessidades de reformulação do Termo de Parceria e
Compromisso, desde que não impliquem mudanças do objeto. As referidas propostas
devem ser apresentadas previamente, por escrito, acompanhadas de justificativas;

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA COMPROMISSÁRIA
 A COMPROMISSÁRIA obriga-se a:

4.1 Entregar à Comissão para a Coleta Seletiva Solidária (CCSS) do IFBA-CAMPUS
SALVADOR,  até  a  data  da  primeira  coleta,  lista  com  os  nomes  e  números  das
identidades dos catadores, que realizarão o trabalho no Instituto, responsabilizando-se
por informar qualquer alteração nessa lista;

4.2. Coletar os materiais recicláveis que estarão nos contêineres do IFBA – CAMPUS
SALVADOR, localizado à Rua Emídio dos Santos, S/N, Barbalho, Salvador (Ba) em
horário, data e locais definidos pela Comissão de Coleta Seletiva Solidária (CCSS);

4.3.  Transportar  os  volumes  coletados  sempre  por  meio  de  veículo  motorizado,
observadas  as  orientações  de  coleta,  as  normas  e  os  critérios  de  utilização  de
estacionamento do IFBA – CAMPUS SALVADOR;

4.4.  Responsabilizar-se  pela  obrigatoriedade  do  uso  de  equipamentos  de  proteção
individual (EPIs) pelos associados ou cooperados;



4.5.  Credenciar,  oficialmente,  junto ao IFBA – Campus Salvador,  um preposto com
experiência  nos  trabalhos  a  serem desenvolvidos  e  com poderes  para  representar  a
COMPROMISSADA em  tudo  o  que  se  relacione  com  a  execução  dos  serviços,
inclusive sua supervisão;

4.6.  O  representante  deverá  comparecer  às  dependências  do  IFBA  –  CAMPUS
SALVADOR sempre que este solicitar ou achar necessário;

4.7. Auxiliar o IFBA – CAMPUS SALVADOR na realização de eventos com vistas à
sensibilização e conscientização quanto à importância da implantação de boas práticas
de sustentabilidade;

4.8. Assegurar, por seus próprios meios, a limpeza e higienização das dependências do
IFBA – Campus Salvador, assim como dos coletores, caso necessário, durante e após a
coleta e o transporte dos materiais recicláveis;

4.9. Reparar quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do IFBA – Campus
Salvador, seja por dolo, negligência, imperícia ou imprudência de seus associados ou
cooperados nas dependências do órgão, obrigando-se a promover a devida restauração,
utilizando  material  de  mesma  qualidade  do  existente  ou  o  ressarcimento  a  preços
atualizados, em prazo estipulado pela Administração; 

4.10.  Assumir  todas  as  responsabilidades  e  tomar  as  medidas  necessárias  ao
atendimento de seus associados ou cooperados,  acidentados ou com mal súbito,  por
meio de seu representante.

4.11. Instruir os seus associados ou cooperados a tratarem com presteza, cordialidade,
urbanidade e respeito os servidores e estudantes do IFBA – Campus Salvador;

4.12. Orientar os associados ou cooperados para se manterem devidamente trajados e
identificados,  bem  como  cumprirem  as  normas  disciplinares  e  operacionais
determinadas pelo IFBA – Campus Salvador, quando nas dependências do mesmo;

4.13. Informar e manter atualizados o endereço comercial,  de e – mail e número de
telefone, para fins de comunicação entre as partes; 

4.14. Proceder à pesagem dos materiais recicláveis, toda vez que realizar a coleta;

4.15. Dar descarte ecologicamente correto aos materiais;

4.16. Comunicar ao IFBA – CAMPUS SALVADOR, imediatamente e por escrito,  a
ocorrência de anormalidade no cumprimento das obrigações deste instrumento;

4.17. Não utilizar o material coletado para finalidade contrária ao estabelecido no Termo
de Parceria e Compromisso;

4.18. Não contratar trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos
nem qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz, em
conformidade ao disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal;



4.19. Facilitar  a realização de vistorias da Comissão de Coleta Seletiva Solidária do
IFBA – Campus Salvador nos documentos, instalações, atividades e serviços referentes
à implementação do Termo de Parceria e Compromisso.

4.20.  Apresentar à Comissão para a Coleta Seletiva Solidária  do IFBA – CAMPUS
SALVADOR, no mês seguinte a realização da coleta, relatório da coleta e a planilha do
rateio  realizado,  com a  discriminação  dos  nomes  dos  catadores  beneficiários  e  dos
respectivos valores distribuídos a cada um deles, assim como a indicação do valor total
rateado, bem como o comprovante de pagamento aos associados;

4.21.Manter, durante todo o período de vigência do Termo de Parceria e Compromisso,
todas as condições de habilitação e qualificação que ensejaram a contratação.

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES

5.1.  A  COMPROMISSÁRIA  receberá  advertência  por  escrito  nas  seguintes
circunstâncias:

a)  Quando  deixar  de  recolher  os  materiais,  nas  datas  pré-definidas  sem  a  devida
comprovação de que o fez em razão da ocorrência de caso fortuito ou força maior,
através de envio da justificativa, que será avaliada pela Comissão para a Coleta Seletiva
Solidária (CCSS) DO IFBA – CAMPUS SALVADOR;

b) Caso a prestação de contas não seja encaminhada ao COMPROMITENTE ou esteja
incompleta;

c) Em outras situações em que fique configurado o descumprimento das competências
da COMPROMISSÁRIA.

5.2.  Se  a  COMPROMISSÁRIA receber  03  (três)  ADVERTÊNCIAS,  pelos  motivos
citados,  terá  o  contrato  rescindido,  garantidos  a  ampla  defesa  e  o  contraditório.
Ocorrendo  essa  situação,  a  Comissão  tomará  as  providências  cabíveis  para  a
continuidade do trabalho da Coleta Seletiva.

5.3.  Em caso  de  rescisão  o  IFBA –  CAMPUS  SALVADOR,  convocará  as  demais
entidades  sorteadas,  obedecendo  a  ordem de  classificação,  para  assinatura  de  novo
Termo de Parceria e Compromisso

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

5.1. A vigência do presente Termo de Parceria e Compromisso é de seis (06) meses, a
contar da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

5.2. Na hipótese de assinatura conjunta de associações ou cooperativas que firmarem
acordo para partilha dos materiais a vigência do termo será a que consta na ata de sessão
da seleção.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FUNDAMENTO LEGAL

7.1.  Este  termo de Parceria  e Compromisso é  celebrado com fundamento no Inciso
XXVII do artigo 24 da Lei n. 8.666/1993 c/c Decreto n. 5.940/2006.



CLÁUSULA OITAVA  – DA RESCISÃO

8.1 O presente Termo de Parceria e Compromisso poderá ser rescindido a qualquer
tempo:

a) por interesse de qualquer uma das partes, mediante comunicação formal, com aviso
prévio de, no mínimo, 30 (trinta) dias;

b) por inadimplemento de qualquer das obrigações por parte da COMPROMISSÁRIA;

c) ocorrência de caso fortuito ou de força maior regularmente comprovada, impeditiva
da execução deste Termo de Parceria e Compromisso.

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES

9.1. Este Termo de Parceria e Compromisso poderá ser alterado de comum acordo entre
as partes, durante sua vigência, mediante termo aditivo devidamente justificado, sendo
vedada a alteração da natureza de seu objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA –DOS RECURSOS FINANCEIROS

10.1. Não haverá a transferência de recursos financeiros entre as partes para a execução
do presente  Termo de  Parceria  e  Compromisso,  sendo que  a  consecução das  ações
previstas correrá à conta do orçamento próprio de cada partícipe, na medida de suas
obrigações. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICIDADE

11.1. O extrato do presente Termo de Parceria e Compromisso será publicado no Diário
Oficial da União, na forma prevista no art. 26, caput, da Lei n. 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  – DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. A Comissão para a Coleta Seletiva Solidária do IFBA – Campus Salvador será
responsável  pelo  acompanhamento  e  fiscalização  da  execução  do  presente  termo,
procedendo ao registro de eventuais ocorrências e adotando as providências necessárias
ao seu fiel cumprimento.

12.2.Para dirimir as questões oriundas do presente Termo de Parceria e Compromisso,
fica eleita a Justiça Federal, Seção Judiciária da Bahia. 

E, estando justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente Termo
de Parceria e Compromisso em duas vias, de igual teor, para que surtam os devidos
efeitos legais.



Salvador, ______, de_____________________ de 2017.

Albertino Ferreira nascimento Júnior
Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 
Campus Salvador

Representante da Associação ou Cooperativa



ANEXO III

FICHA DE INSCRIÇÃO DA COOPERATIVA/ASSOCIAÇÃO

À(o) Senhor(a) Presidente(a) da Comissão para a Coleta Seletiva Solidária do IFBA –

CAMPUS SALVADOR, a  (Identificação da Associação ou Cooperativa),  inscrita  no

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº _____________

sediada na______________________________________________________________

CEP: _____________, telefone nº _________________, celular nº ________________,

endereço eletrônico _____________________________, neste ato representada pelo(a)

Senhor(a)  _________________________________________________________,  seu

(sua)  representante  legal,  portador(a)  da  carteira  de  identidade  nº

________________________  expedida  pela  _________________,  e  do  Cadastro

Nacional  de  Pessoa  Física  nº  _____________________________,  residente  e

domiciliado(a) na________________________________________________________,

telefone  nº  ______________________  celular  nº  ________________________,

endereço eletrônico _________________________________________, vem requerer a

Vossa Senhoria se digne a concorrer  à seleção no  Edital  de Chamamento Público

Nº01/2017, com vistas à prestação de serviços de coleta de materiais recicláveis, motivo

pelo qual apresenta as seguintes informações e documentos:

a) Ficha de Inscrição preenchida com os dados sobre a cooperativa/associação;

b)Estatuto  ou  Contrato  social  em  vigor  devidamente  registrado,  acompanhado  de

documentos  da eleição de seus administradores e das alterações  ou da consolidação

respectiva dos instrumentos constitutivos (caso haja) comprovando que a cooperativa ou

associação não possui fins lucrativos, e é exclusivamente constituída por catadores de

materiais recicláveis que possuem a catação como única fonte de renda; 

c)Declaração da associação ou cooperativa afirmando que possui  infraestrutura  para

realizar a triagem e a classificação dos materiais recicláveis descartados pelo IFBA –

Campus  Salvador  bem como apresentar  o  sistema de  rateio  entre  os  associados  ou

cooperados; 

d) Declaração que não emprega criança ou adolescente;



e) Documento oficial de identificação com foto do (a) representante legal da cooperativa
ou associação acompanhado da ata da eleição do (a) representante legal ou procuração
pública ou particular com firma reconhecida. 

f)Inscrição no Cadastro de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ).

Nestes termos pede deferimento, 

Salvador, ____ de ___________ 2017



ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

A (identificação  da  Associação  ou  Cooperativa),  inscrita  no  Cadastro  Nacional  de

Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº _______________________________

sediada na _____________________________________________________________

CEP:  ________________,  nesta  ato  representada  pelo(a)  senhor(a),  seu(sua)

representante legal, portador(a) da carteira de identidade nº _______________________

e do C.P.F. nº __________________________ DECLARA expressamente que possui

infraestrutura  para  realizar  a  triagem  e  a  classificação  dos  materiais  recicláveis

descartados pelo IFBA – CAMPUS SALVADOR, bem como apresenta sistema de rateio

entre os associados e cooperados, além de que, prestará os serviços de coleta de resíduos

recicláveis de acordo com as especificações, e se responsabilizará pela atualização dos

documentos necessários à prestação dos serviços de acordo com os requisitos previstos

no  EDITAL  DE  CHAMAMENTO  PÚBLICO  Nº01/2017,  Processo  nº

23279.020510/2017-95 PARA SELEÇÃO DE ASSOCIAÇÃO OU COOPERATIVA

DE CATADORES DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS PARA COLETA SELETIVA

SOLIDÁRIA.

Nestes termos,

Pede deferimento

Salvador, xx de xxxx, de 2017

_________________________________________________

Representante legal da Associação/Cooperativa



ANEXO V
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA CRIANÇA OU ADOLESCENTE 

A (Identificação  da  Associação  ou  Cooperativa),  inscrita  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoa

Jurídica  do  Ministério  da  Fazenda  sob  nº  _____________________  sediada  na

_____________________________________________________________________________

______________________________CEP: _____________,  neste  ato  representada  pelo  (a)

senhor(a),  seu  representante  legal,  portador  da  carteira  de  identidade  nº

________________________e  do  C.P.F.  nº  _____________________________,  DECLARA

para fins do disposto no inciso XXXIII do art.  7o da Constituição Federal,  de 5 de

outubro  de  1988 e  inciso  V do art.  27  da  Lei  no  8.666,  de  21  de  junho de  1993,

acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega pessoa com

idade inferior a dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não

emprega pessoa com idade inferior a dezesseis anos. 

Ressalva: emprega pessoa, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) 

Salvador, xx de xxxx de 2017

________________________________________________

Assinatura do Representante Legal

OBS.:  EMITIR  EM  PAPEL  TIMBRADO  PARA  IDENTIFICAÇÃO  DA
ASSOCIAÇÃO OU COOPERATIVA



ANEXO VI

TERMO DE COLETA DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS

A Comissão para a Coleta Seletiva Solidária (CCSS) do IFBA – CAMPUS SALVADOR

autoriza a retirada dos materiais __________________________________ (especificar

o  material)  pela  _________________________________________________

representada pelo(a) sr.(a) _________________________________________________

RG nº _____________________________ C.P.F. nº ____________________________

sendo  os  materiais  todos  já  usados,  aos  quais  a  instituição  dará  destinação

ambientalmente  correta,  de  acordo  com  as  condicionantes  indicadas  no  termo  de

Parceria e Compromisso firmado entre as partes.

A  _____________________________________________________  apresentará  no

prazo máximo de ____ dias, relatório circunstanciado da reciclagem realizada.

Salvador, _____ de ____________de 2017

_______________________________________________

Presidente da Comissão para Coleta Seletiva Solidária



ANEXO VII

MODELO DE RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA
COOPERATIVA OU ASSOCIAÇÃO

Associação/Cooperativa: _________________________________________

Mês da Coleta: ______

Quantidade material reciclável recolhido em peso (completar o número de colunas de

acordo com o número de coletas realizadas no mês)

PESO (Kg)

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL DATA DATA DATA

Planilha de rateio entre os membros da associação/cooperativa (completar o número de

linhas) de acordo com o número de associados/cooperados)

Nome dos Associados /cooperados
beneficiados

RG ou
CPF

Valor Recebido (R$) Assinatura do associado /
cooperado beneficiado

1

2

3

4

TOTAL

Salvador, _____ de ______________ de 2017

 _____________________________________________________
Assinatura do representante da Associação/Cooperativa



ANEXO VIII

MODELO NOTIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA

NOTIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA Nº ______CCSS – IFBA CAMPUS SALVADOR

A Comissão para Coleta Seletiva Solidária do Instituto Federal da Bahia – Campus

Salvador  NOTIFICA Vossa  Senhoria  a  solucionar  as  pendências  citadas  nesta

Notificação de Ocorrência no prazo de xx horas contado a partir do recebimento deste

documento, sob pena das sanções previstas no Termo de Compromisso no xx/20xx.

Notificado:

Fundamentação Legal:

Data da Ocorrência:

Área ou Setor de Ocorrência:

Descrição da Ocorrência:

Dê-se ciência e cumpra-se.

Salvador, ____ de _____ de 201__




