PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA
Gabinete da Prefeita
Site: www.quitandinha.pr.gov.br / Email: prefeitura@quitandinha.pr.gov.br

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 03/2018-PMQ
MUNICÍPIO DE QUITANDINHA, pessoa política constitucional, inscrita no CNPJ sob nº 80.874.100/000186, com sede e foro na Rua José de Sá Ribas, nº 238, em Quitandinha – PR, torna público o processo de
Chamamento Público para credenciamento de Associações, Cooperativas e Empresas interessadas em
receber resíduos de óleo de cozinha, de acordo com a legislação vigente, que será regido pelas regras e
condições deste Edital.
1. DO OBJETO
1.1. O presente Chamamento Público tem por objeto credenciar Associações, Cooperativas e Empresas
para receberem resíduos de óleo de cozinha, desde que estejam aptas para tal atividade, que
compreende o recebimento, transporte e destinação final desses materiais, de acordo com a legislação
vigente.
2. DAS CONDIÇOES GERAIS
2.1. A participação neste processo implica a aceitação plena e irrevogável das normas deste documento.
2.2. Estarão habilitadas a receber os resíduos as Associações, Cooperativas e Empresas que apresentar
dos seguintes documentos:
2.2.1. Ato constitutivo da proponente, o qual deverá ter relação com o objeto presente;
2.2.2. Cópia simples do documento de identificação do representante legal da proponente;
2.2.3. Possuam Licença Ambiental de Operação para coleta e destinação final do material objeto deste
edital;
2.2.4. Possuam Licença Ambiental de Operação transporte do material objeto deste edital;
2.2.5. Declaração de não utilização de mão de obra infantil, salvo na condição de aprendiz;
2.2.6. Declaração de inexistência de fatos impeditivos e de que não foi declarada inidônea para contratar
com a Administração Pública;
2.2.7. Certidões negativas de débito, vigentes, referentes a tributos federais, estaduais, municipais, e
débitos trabalhistas, bem como regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e em
relação à Seguridade Social;
2.2.8. Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
2.2.9. Declaração de que possui infraestrutura para realizar o recebimento, transporte e destinação do
resíduo de óleo de cozinha.
2.2.10. Declaração que disponibilizará contentores para o recebimento deste material, em bom estado de
conservação, nos locais e quantidades que Município juntar necessário.
2.3. A Credenciada deverá fornecer ao Município, NO MÍNIMO, um dos itens relacionados abaixo, pelo
retorno das coletas de óleo, quando a coleta mínima for superior ou igual a 50 litros no prazo de 45 dias,
reservado ao Município a indicação de qual item há preferência de entrega:
2.3.1. 10% (dez por cento) do volume de óleo coletado em detergente líquido;
2.3.2. 10% (dez por cento) do volume de óleo coletado em água sanitária;
2.3.3. 5% (cinco por cento) do volume de óleo coletado em sabão em pasta;
2.3.4. 5% (cinco por cento) do volume de óleo coletado em sabão em pedra;
2.4. Poderá ser credenciada mais de uma associação, cooperativa e empresa credenciada, a quais
receberão o material em sistema de rodízio, com alternância de 45 dia para cada credenciada.
2.5. Os documentos descritos no item 2.2 do Edital deverá ser protocolado em envelope LACRADO, junto
ao protocolo geral do Município, localizado no prédio da Prefeitura, situado na Rua José de Sá Ribas,
238, Centro, CEP 83840-000, Quitandinha, com expediente de segunda a sexta-feira, das 8h30min às
11h30min e das 13h às 16h30min.
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2.6. Admite-se a entrega dos documentos via Correios, com total responsabilidade da interessada, para o
endereço acima indicado, observando que a data de recebimento dos documentos pelo Município não
poderá exceder a data prevista no item 2.7.
2.7. DATA LIMITE PARA RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS: 10 de setembro de 2018.
2.8. A vigência do termo de credenciamento das empresas será até 31 de dezembro de 2019,
possibilitando a prorrogação por acordo das partes, assegurando a possibilidade de, concomitantemente
a vigência do termo, reabrir novo chamamento público para credenciamento de demais interessadas.
3. DO CREDENCIAMENTO E DO TERMO DE COMPROMISSO
3.1. Com a Associação, Cooperativa e Empresa habilitada será celebrado o credenciamento e o acordo
através do Termo de Compromisso.
3.2. O Credenciamento e a fiscalização do termo de Credenciamento será processado e julgado pelo
Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Sr. Jeferson Luiz Wojcik, que presidirá o ato, tendo como
demais membros a Sra. Juliana Ruvinski Deda e Sra. Angela Jacomel Melechenko, os quais se
denominarão como Comissão Processante e Fiscalizadora.
3.2.1. A Comissão Processante e Fiscalizadora está encarregada de realizar todos os atos atinentes ao
processo, para seu devido andamento e fiscalizará a execução do Termo de Credenciamento, além do
que, emitirá parecer sobre os pedidos formulados pelo Credenciado.
3.3. Depois de recebido e protocolada a documentação necessária para a inscrição, a Comissão
Processante e Fiscalizadora tem o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, para apresentar manifestação
acerca da habilitação da interessada.
3.4. No caso de indeferimento pelo não preenchimento dos requisitos necessários, o interessado será
notificado para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar recurso ou reapresentar os documentos quando
entender conveniente.
3.5. O procedimento somente será homologado após análise de todas as documentações apresentadas
pela Comissão Processante e Fiscalizadora.
3.6. Os recursos eventualmente interpostos serão julgados e divulgados no site oficial do Município no
prazo de até 05 (cinco) dias úteis.
3.7. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Processante e Fiscalizadora ou outros profissionais
técnicos indicados pela Prefeita.
3.8. O presente Edital será disponibilizado no Site Oficial do Município.
3.9. Dúvidas e informações poderão ser sanadas junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente,
situada na Rua Germano Krama, n. 94, Vila Nova, Quitandinha – Pr, telefone (41) 3623-1156/3623-1110.
E-mail: agricultura@quitandinha.pr.gov.br
Quitandinha, 15 de agosto de 2018.
Maria Julia Socek Wojcik
Prefeita do Município de Quitandinha
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ANEXO1
TERMO DE CREDENCIAMENTO
MUNICÍPIO DE QUITANDINHA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua José de Sá
Ribas, 238, Quitandinha/PR, inscrito no CNPJ sob n° 76.002.674/0001-97 neste ato representada pela
Prefeita, MARIA JULIA SOCEK WOJCIK, brasileira, casada, portador da carteira de identidade RG
3.435.321-2/PR, inscrito no CPF sob n° 804.925.259-00, residente e domiciliado na Rua travessa Marinho
de Almeida Prado, n° 52, em Quitandinha, Estado do Paraná, doravante denominado MUNICÍPIO e a
(__qualificação da credenciada e de seu representante legal__), doravante denominada CREDENCIADA,
tem, entre si, como justo e acordado o que se segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Termo de Credenciamento tem por objeto a destinação de resíduos de óleo de cozinha à
Credenciada
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇOES DAS PARTES
I - Compete ao MUNICÍPIO:
a) disponibilizar o espaço para os contentores dos resíduos de óleo de cozinha, bem como permitir o
acesso nos pontos selecionados;
b) fiscalizar as atividades de execução do presente Termo;
c) indicar a preferência dos materiais a serem entregues pela Credenciada em contrapartida pela coleta
dos resíduos;
d) analisar as propostas de reformulação do presente Termo;
II - Compete à CREDENCIADA:
a) executar as atividades previstas neste Termo de Credenciamento com observância ao objeto
pactuado;
b) responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos decorrentes de conduta inadequada dos
cooperados, associados e/ou empregados;
c) não utilizar o material para finalidade contrária ao estabelecido pela legislação ambiental;
d) arcar com quaisquer ônus de natureza trabalhista, previdenciária ou social, decorrentes dos recursos
humanos utilizados nos trabalhos realizados por seus colaboradores, bem como todos os ônus tributários
ou extraordinários que incidam sobre este Termo de Compromisso;
e) apresentar informações, com frequência a ser estipulada pelo programa de acompanhamento e
controle, explicitando os resultados e benefícios obtidos por meio da destinação dos resíduos;
f) comunicar, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade no cumprimento do objeto;
g) Não contratar trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 (dezoito) anos nem
qualquer trabalho a menores de 14 (quatorze) anos, salvo na condição de aprendiz, em conformidade ao
disposto no art. 7º, XXXIIII, da Constituição Federal;
h) entregar ao Município, devidamente preenchida, declaração de recebimento, assinada pelo seu
representante, contendo o volume dos resíduos coletados;
i) Fornecer ao Município, no mínimo, um dos itens relacionados abaixo, pelo retorno das coletas de óleo,
quando a coleta mínima for superior ou igual a 50 litros no prazo de 45 dias, reservado ao Município a
indicação de qual item há preferência de entrega:
1 - 10% (dez por cento) do volume de óleo coletado em detergente líquido;
2 - 10% (dez por cento) do volume de óleo coletado em água sanitária;
3 - 5% (cinco por cento) do volume de óleo coletado em sabão em pasta;
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4 - 5% (cinco por cento) do volume de óleo coletado em sabão em pedra;
j) A CREDENCIADA deverá cumprir a preferência do MUNICÍPIO de entrega dos itens indicados a alínea i
do inc. II desta Cláusula, caso não se possível deverá justificar tal descumprimento
Parágrafo único. O MUNICÍPIO não se responsabiliza por quaisquer danos ou prejuízos sofridos pela
CREDENCIADA ou de seus cooperados/associados/ empregados na coleta, recebimento ou no transporte
do material disponibilizado.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO
Os resíduos serão recolhidos MUNICÍPIO através da Coleta Seletiva Municipal ou através dos pontos de
entrega voluntária e encaminhados CREDENCIADA, esta deverá receber os resíduos, efetuar a pesagem
e separação, com a apresentação de relatório, constando volume e destinação.
Parágrafo único – o período da coleta será pactuado conforme volume da mesma, por conveniência das
partes.
CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
Não haverá a transferência de recursos financeiros entre as partes para a execução do presente Termo
de Credenciamento, sendo que a consecução das ações previstas correrá à conta do orçamento próprio
de cada partícipe, na medida de suas obrigações.
Parágrafo único – Nenhum custo ou quaisquer ônus decorrente do presente termo poderão ser cobrados
do MUNICÍPIO.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
O período de vigência do presente será até 31 de dezembro de 2019, com início a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por interesse das partes, limitada a 60 meses.
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
O presente Termo poderá ser rescindido a qualquer tempo:
I - por interesse de qualquer uma das partes, mediante comunicação formal, com aviso prévio de, no
mínimo, 30 (trinta) dias;
II - por inadimplemento de qualquer das obrigações das partes;
III - na ocorrência de caso fortuito ou de força maior regularmente comprovado, impeditivo da execução
do Contrato.
Parágrafo único. Na hipótese de constatação de impropriedade ou irregularidade na execução deste
Termo, será suspensa a destinação de resíduos, notificando-se a CREDENCIADA para sanar a situação,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de rescisão do Termo, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DIVULGAÇÃO
Qualquer ação promocional da CREDENCIADA relacionado com o objeto deste Termo será consignada a
participação do MUNICÍPIO na mesma proporção e, em se tratando de material promocional gráfico,
áudio e audiovisual, deverá ser consignada o brasão do MUNICÍPIO, na mesma proporção da marca ou
nome da CREDENCIADA, bem como, o MUNICÍPIO poderá realizar ações de conscientização ambiental
junto a população, com o objetivo de fomentar a reciclagem do material, cuja propaganda será de
promoção institucional, voltada a orientação educativa e social.
CLÁUSULA OITAVA - DO FORO
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Fica eleito o foro da Comarca de Rio Negro, para dirimir quaisquer questões que decorram do presente
instrumento, que não possam ser resolvidas pela mediação administrativa.
Por estarem assim, justas e acordadas, firmam as partes o presente Termo de Credenciamento em 02
(duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos fins de direito.
Quitandinha/Pr, __ de ______ de 2018.
MUNICIPIO DE QUITANDINHA
Maria Julia Socek Wojcik
CREDENCIADA
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