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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SEPLAG SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Diretoria de Logística e Aquisições

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 3/2018

Processo SEI nº 1500.01.0003073/2018-19

OBJETO: Cons�tui objeto do presente regulamento estabelecer normas para o credenciamento de redes de associações,
associações e/ou coopera�vas, sem fins lucra�vos, de catadores de materiais recicláveis para a coleta dos resíduos recicláveis
descartados, materiais passíveis de retorno ao seu ciclo produ�vo na Cidade Administra�va Tancredo Neves - CA.

 

PREÂMBULO

 O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, com base no art. 25, caput, da
Lei nº 8.666/93, estabelece, por meio do presente regulamento, normas para o credenciamento  de associações e/ou
coopera�vas, sem fins lucra�vos, de catadores de materiais recicláveis para a coleta dos resíduos recicláveis descartados,
materiais passíveis de retorno ao seu ciclo produ�vo na Cidade Administra�va Presidente Tancredo Neves, em conformidade
com o que determina o Decreto nº 5.940 de 2006, as Leis estaduais nº 13.766/2000, 16.689/2007 e 18.031/2009 e Lei federal
12.305/2010, bem como as demais exigências previstas neste Edital e seus anexos.

 

1. DO OBJETO

Cons�tui objeto do presente regulamento estabelecer normas para o credenciamento de redes de associações, associações
e/ou coopera�vas, sem fins lucra�vos, de catadores de materiais recicláveis para a coleta dos resíduos recicláveis descartados,
materiais passíveis de retorno ao seu ciclo produ�vo na Cidade Administra�va Tancredo Neves - CA.

 

2. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

2.1. A contratação será feita através do Termo de Colaboração (Anexo II), celebrado sem previsão de remuneração
para a associação ou coopera�va colaboradora, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, vedada a possibilidade de renovação e sem
exclusividade.

a) Serão selecionadas associações e/ou coopera�vas para credenciamento.

b) Caso mais de uma interessada seja credenciada, caberá ao órgão contratante fixar o cronograma e as
regras para a coleta, dada a necessidade de compa�bilização da capacidade de coleta de cada credenciada e
o real volume de resíduos a ser coletado.

2.2. Poderão par�cipar do credenciamento todas as associações e/ou coopera�vas, que possuam os seguintes
requisitos:

a)  Não possua fins lucra�vos;

b) Esteja formal e exclusivamente cons�tuída por catadores de materiais recicláveis que tenham a catação
como única fonte de renda;

c) Apresentar sistema de rateio entre os associados e cooperados.

2.3.  A rede de associações, associação ou coopera�va deverá ter capacidade de coleta e des�nação de, no mínimo,
6 toneladas/mês de resíduos recicláveis e transportá-los em veículo automo�vo, de altura máxima de 2,40m, em razão das
restrições �sicas de acesso nos depósitos de lixo na CA.

2.4. Os resíduos serão separados, pelos usuários da Cidade Administra�va, em sacos plás�cos de acordo com os
�pos: “PAPEL”, “RECICLÁVEIS”, “NÃO RECICLÁVEIS” e “ORGÂNICOS”, sendo apenas os resíduos referentes às categorias “PAPEL”
e “RECICLÁVEIS”, que serão acondicionados em sacos azuis e encaminhados para coleta, na forma da legislação estadual.

2.5. A Colaboradora deverá realizar a coleta de resíduo reciclável, observadas as regras con�das no item - Das
obrigações das partes, deste Termo e no Termo de Colaboração (Anexo II).
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2.6.  Os resíduos recicláveis serão doados para serem coletados pelo colaborador credenciado, na forma da
legislação estadual: Leis nº 13.766/2000, 16.689/2007 e 18.031/2009 e Lei federal 12.305/2010.

 

3. JUSTIFICATIVA

O complexo da Cidade Administra�va possui um fluxo médio diário de quinze mil pessoas trabalhando no Execu�vo Estadual. A
ro�na de trabalho produz, nos prédios administra�vos, essencialmente, resíduos como papel, papelão, plás�co e orgânicos
que são separados pelos usuários possibilitando o aproveitamento dos resíduos recicláveis. Alguns materiais são de di�cil
decomposição e sua des�nação incorreta pode causar a contaminação do solo, da água, prejudicando a saúde dos animais e
do ser humano.

O resíduo reciclável pode ser transformado em insumo ou matéria-prima, gerando valor e reduzindo significa�vamente os
impactos ao ambiente e à saúde. O Estado possui um papel importante nesta gestão, pois além de parte reguladora é também
parte geradora. A separação e des�nação dos resíduos fazem com que não só o meio ambiente seja preservado como a
sustentabilidade urbana, que colabora com a diminuição da pobreza, a promoção da equidade, a melhoria das condições
ambientais e a prevenção da sua degradação. 

Desta forma, a Subsecretaria de Operação e Gestão da Cidade Administra�va (SOGCA) fará um novo Credenciamento de
associações, associações e/ou coopera�vas, sem fins lucra�vos, de catadores de materiais recicláveis para a coleta dos
resíduos recicláveis descartados no complexo. Cabe lembrar que compete ao Estado de Minas Gerais incen�var o
desenvolvimento de projeto para u�lização dos resíduos (materiais/resíduos sólidos descartáveis e ou recicláveis), segundo a
coordenação da SEMAD, nos termos do ar�go 2º, inciso V, da lei estadual nº 13.766, de 30/11/2000.

Além disso, nos termos do ar�go 4º, “J”, da lei estadual nº 13.766, de 30/11/2000, a Administração deve adotar instrumentos,
inclusive econômico-financeiros, para viabilizar projetos de coleta do lixo em parceria com associações, coopera�vas e ou
organizações de catadores de lixo ou ins�tuições similares. Também, segundo a mesma legislação estadual, todo o material
coletado pode ser doado para essas ins�tuições de catadores de lixo, nos termos do ar�go 4º, inciso III, da lei nº 16.689, de
11/01/2007.

Dado o encerramento do atual credenciamento, jus�fica-se a necessidade de abertura de um novo processo de
credenciamento para dar con�nuidade à coleta e ao tratamento dos resíduos recicláveis gerados no Complexo da Cidade
Administra�va.

 

4. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO

Com o obje�vo de propiciar o desenvolvimento econômico do segmento de associações e coopera�vas sem fins lucra�vos com
a coleta de resíduo reciclável na CA e considerando que quaisquer interessados que preencham os requisitos fixados estarão
passiveis de contratação indis�ntamente, será realizado o credenciamento, hipótese de inexigibilidade de licitação prevista na
Lei nº 8.666/93, art. 25, caput.

 

5. ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL

A contratação será celebrada sem previsão de remuneração para a rede associações, associação ou coopera�va colaboradora.

 

6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Poderão par�cipar do credenciamento todas as associações e/ou coopera�vas, que possuam os seguintes requisitos:

I - Não possua fins lucra�vos;

II - Esteja formal e exclusivamente cons�tuída por catadores de materiais recicláveis que tenham a
catação como única fonte de renda;

III - Apresentar sistema de rateio entre os associados e cooperados.

 

7. DO CREDENCIAMENTO

A par�cipação neste certame implica em aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório.

A associação e/ou coopera�va interessada em se habilitar para realizar a coleta de resíduos tratada neste regulamento, deverá
apresentar:

Cópia do estatuto (versão atualizada ou consolidada);

Modelo de Requerimento para Credenciamento constante no Anexo I;

Documento oficial de iden�dade de seu representante com a procuração ou documento que comprove ser o
representante;

CNPJ – Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (atualizado).
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Declaração sobre trabalho do menor, nos termos do art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/1993, conforme anexo III.

Documento que comprove a regularização ambiental do galpão emi�do pelo órgão ambiental competente, podendo ser
a Licença Ambiental, Autorização Ambiental de Funcionamento ou documento similar, ou ainda a dispensa de
regularização, conforme legislação vigente.

Os documentos deverão ser entregues na SEPLAG, situada na Cidade Administra�va Presidente Tancredo Neves - Rodovia Papa
João Paulo II, nº 4001 - Prédio Gerais - 2º Andar, Bairro Serra Verde - Belo Horizonte/MG, de segunda-feira a sexta-feira, exceto
feriados, de 9h às 17h, a par�r do dia 27/11/2018, até o dia 26/11/2023.

Os interessados poderão solicitar credenciamento a qualquer tempo, desde que cumpridos todos os requisitos e que esteja
vigente o presente edital de credenciamento.

 

8. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Os documentos serão analisados pela Diretoria de Logís�ca e Aquisições da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, de
acordo com a Resolução de Competências SEPLAG nº 25, de 06 de abril de 2018, nos termos do inciso III do art. 38 da Lei nº
8.666/93.

Os documentos de Credenciamento apresentados pelas Associações e Coopera�vas serão analisados e julgados pela Comissão,
que decidirá mo�vadamente sobre a habilitação das associações e/ou coopera�vas par�cipantes, formalizando sua decisão
nos autos do processo administra�vo e elaborando uma lista contendo o resultado da habilitação.

A par�r da data de divulgação da referida lista, iniciar-se-á o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso contra
o resultado da habilitação, devendo o interessado apresenta-lo formalmente à SOGCA.

Findo tal prazo, será divulgada a eventual interposição de recurso, abrindo-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para
contrarrazões dos interessados, findo esse prazo este órgão decidirá, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, acerca dos
recursos interpostos, divulgando o resultado final.

A análise  de mérito quanto à conveniência e oportunidade de credenciar cada associação habilitada será realizada pela
unidade administra�va competente da SOGCA e a decisão será formalizada nos autos do processo administra�vo.

Caso haja mais de um fornecedor habilitado, será realizada reunião para estabelecer um cronograma entre as associações e/ou
coopera�vas que realizarão a coleta nos próximos 60 (sessenta) meses.

 

9. DOS RECURSOS

Será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a par�r da publicação do resultado, para a apresentação de recurso
administra�vo contra este.

Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. O recurso terá efeito suspensivo e seu acolhimento
importará a invalidação apenas dos atos insusce�veis de aproveitamento. Não serão conhecidos os recursos interpostos após
os respec�vos prazos legais.

 

10. DA VIGÊNCIA E RESCISÃO

O presente Edital tem prazo de validade de 60 (sessenta) meses a contar da sua publicação.

A execução dos serviços terá início até 07 (sete) dias após a publicação do termo de colaboração, ou conforme rodízio definido
em reunião, no caso de acudirem mais de um interessado.

O Termo de Colaboração terá validade de 60 (sessenta) meses, não prorrogáveis, e poderá ser rescindindo unilateralmente ou
amigavelmente, caso:

O órgão credenciador optar por não mais des�nar seu material reciclável, decorrente da coleta sele�va à rede de
associações, associação ou coopera�va;

Verifique-se descumprimento das obrigações por uma das partes;

Não houver mais o interesse da rede de associações, associação ou coopera�va na coleta dos materiais recicláveis
disponibilizados pela CA.

Uma vez rescindido o Termo de Colaboração, a Associação e/ou Coopera�va tornar-se-á descredenciada até o término de
vigência do mesmo, podendo par�cipar de outros credenciamentos posteriores.

 

11. DAS OBRIGAÇÕES

11.1. DOS CREDENCIADOS

I - Realizar a coleta dos resíduos conforme es�pulado no cronograma mensal;

II - Realizar a coleta no horário de 19h às 7h;
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III - Fornecer a relação dos responsáveis que assumirão a coleta, responsabilizando-se por quaisquer
danos ou prejuízos decorrentes da sua conduta;

IV - Responsabilizar-se inteiramente por todo o procedimento de coleta, manuseio e transporte dos
resíduos, inclusive por quaisquer danos ou prejuízos decorrentes da sua conduta;

V - Coletar os resíduos em veículo automo�vo, que deverá ter altura máxima de 2,40m, em razão das
restrições �sicas de acesso aos abrigos de resíduos na CA;

VI - Ter capacidade de coleta, triagem e des�nação de, no mínimo, 6 toneladas/mês de resíduos
recicláveis;

VII - Apresentar mensalmente planilha com o quan�ta�vo de resíduos coletados;

VIII - Apresentar semestralmente relatório explicitando resultados e bene�cios ob�dos por meio da coleta
sele�va, bem como fornecer informações ao órgão sempre que solicitado;

IX - Manter atualizada toda a documentação do empreendimento e enviar à SUBOGP cópia,
devidamente conferida com o original, quando houver alteração;

X - Garan�r e se responsabilizar pelas condições de higiene, segurança do trabalho e cumprimento das
normas de segurança do trabalho e combate a incêndio, conforme legislação per�nente;

XI - Garan�r que o sigilo das informações con�das nos papéis e/ou outros resíduos não seja violado;

XII - Comunicar, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade no cumprimento ro�neiro do
Termo de Colaboração;

XIII - Fornecer gratuitamente ao órgão sempre que acordado, amostras de produtos derivados de
reciclagem, que possam ser u�lizadas para promover campanhas de sensibilização para adesão e
fortalecimento da coleta sele�va na CA;

XIV - Responsabilizar-se por todas as ações de comercialização dos recicláveis e des�nar os recursos
oriundos dessas ações conforme o estabelecido em seu Estatuto/Regimento Interno;

XV - Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela
ação ou omissão de seus associados, cooperados, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à
União ou a terceiros.

11.2. DO ÓRGÃO CREDENCIADOR

I - Fixar a escala e as regras para a coleta, dada a necessidade de compa�bilização da capacidade de
coleta de cada credenciada e o real volume de resíduos a ser coletado;

II - Fiscalizar e gerenciar a execução do serviço, através de agente previamente designado;

III - Assegurar aos prestadores do serviço o livre acesso às instalações para a plena execução do objeto;

IV - Acondicionar os resíduos em sacos plás�cos em local separado para a coleta.

 

12. DAS SANÇÕES

A CREDENCIADA, na hipótese de inadimplência parcial ou total, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior devidamente
comprovados, estará sujeita às seguintes penalidades, garan�da a sua prévia defesa no respec�vo processo:

a) Advertência

b) Suspensão temporária de par�cipação em novo Credenciamento;

c) Exclusão do rol de credenciados.

A CREDENCIADA, uma vez no�ficada que incorreu em penalidade, terá o direito de recorrer, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a
contar do momento que tomou ciência da penalidade imposta. A autoridade que pra�cou o ato recorrido poderá reconsiderar
sua decisão, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, ou então, ainda neste mesmo prazo, encaminhar o recurso devidamente
instruído, à autoridade superior, que deverá proferir a decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de seu
recebimento.

 

13. DO DESCREDENCIAMENTO

O credenciado que descumprir, injus�ficadamente, as condições estabelecidas neste Termo de Referência, ensejará, respeitado
o direito à ampla defesa e ao contraditório, à sua imediata exclusão do rol de credenciados (descredenciamento). A
CREDENCIADA, uma vez adver�da, terá o direito de recorrer, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do momento que tomou
ciência da penalidade imposta. A autoridade que pra�cou o ato recorrido poderá reconsiderar sua decisão, no prazo máximo
de 10 (dez) dias úteis, ou então, ainda neste mesmo prazo, encaminhar o recurso devidamente instruído, à autoridade
superior, que deverá proferir a decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de seu recebimento.
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14. LOCAL E HORÁRIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O recolhimento dos resíduos recicláveis deverá ser realizado nas dependências do complexo da Cidade Administra�va
Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo II, bairro Serra Verde, Belo Horizonte, Minas Gerais, conforme es�pulado no
cronograma mensal definido junto à SEPLAG e obedecendo ao horário de 19h às 7h.

 

15. DA PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato do presente instrumento, no Órgão Oficial de Imprensa de Minas Gerais, correrá a expensas da
CONTRATANTE, nos termos da Lei Federal 8.666/93 de 21/06/1993.

 

 

Guilherme Rodrigues Moreira
Diretoria de Logís�ca e Aquisições
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

 

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Rodrigues Moreira, Diretor(a), em 26/11/2018, às 13:37, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2096230 e o código CRC
C90D3B47.

 

ANEXOS AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO

 

ANEXO I - MODELO DE REQUERIMENTO PARA CREDENCIAMENTO

 

____________________________________________________________________________________ (nome da Associação
ou Coopera�va), inscrita no CNPJ sob o nº ______________________, com sede no endereço
____________________________, Município de _______________________________________, no Estado de _____, neste
ato representada pelo(a) Sr(a). __________________________________, DECLARA que possui capacidade e infraestrutura
para des�nação dos resíduos, de acordo com as obrigações do Termo de Credenciamento de número ____________, a serem
coletados na Cidade Administra�va Presidente Tancredo Neves.

 

 

________________________, ______ de ___________________ de _______

(local)                                              (data)

 

 

 

__________________________________________________

(Responsável legal)

Nome:

Documento:

 

_____________________________________________________________________________________________________

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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ANEXO II - TERMO DE COLABORAÇÃO

 

TERMO DE COLABORAÇÃO

CREDENCIAMENTO N.º

O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, localizada na Cidade
Administra�va Presidente Tancredo Neves - Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001 - Prédio Gerais - 3º Andar, Bairro Serra Verde -
Belo Horizonte/MG, CNPJ n.º 05.461.142/0001-70, neste ato representada pela Sra. GRASIELLE OLIVEIRA ESPOSITO, portadora
da Cédula de Iden�dade nº 11.578.686 – SSP/MG e inscrita no CPF/MF nº 076.606.896-06,, e a (nome da rede de associações,
associação/coopera�va), en�dade sem fins lucra�vos, localizada na (endereço da rede de associações,
associação/coopera�va), por seu representante (nome do representante da rede de associações, associação/coopera�va), CI
nº ___________ e CPF nº ____________, que pode ser encontrada no telefone ________________ ou pelo e-mail
________________________, doravante denominada COLABORADORA, nos termos do Credenciamento n.º ______, afirmam
seu propósito de colaboração mútua assinando o presente Termo, mediante as seguintes condições:

Cláusula Primeira - DO OBJETO

Este Termo tem por objeto autorizar a COLABORADORA a coletar resíduos recicláveis, passível de retorno ao seu ciclo
produ�vo, na Cidade Administra�va Presidente Tancredo Neves.

 

Cláusula Segunda – DO PRAZO

O prazo do presente Termo é de 60 (sessenta) meses, sendo vedada a renovação, contados a par�r da data de sua publicação
no Diário Oficial de Minas Gerais.

A SEPLAG não fará qualquer pagamento, transferência ou reembolso à COLABORADORA, que se compromete a fazer a coleta
dos resíduos por seus próprios meios e nos horários e frequências definidos e acordados junto à Comissão.

 

Cláusula Terceira – CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO

Os resíduos recicláveis serão tratados de acordo com as diretrizes do programa “Ambientação – educação ambiental em
prédios públicos de Minas Gerais”, sendo separados para viabilizar a sua coleta de forma sele�va, nas categorias “RECICLÁVEL”
(plás�co, metal e vidro), “PAPEL” e “NÃO RECICLÁVEL” (orgânico).

Os resíduos das categorias “RECICLÁVEL” e “PAPEL” serão disponibilizados para serem coletados pela COLABORADORA, na
forma da legislação estadual: Leis n.ºs 13.766/2000, 16.689/2007 e 18031/2009, e os resíduos da categoria “NÃO RECICLÁVEL”
serão coletados pela Superintendência de Limpeza Urbana – SLU, do Município de Belo Horizonte.

A execução dos serviços terá início até 07 (sete) dias após a publicação do termo de colaboração, ou conforme rodízio definido
em reunião, no caso de acudirem mais de um interessado.

 

Clausula Quarta – DAS RESPONSABILIDADES

4.1 – A COLABORADORA deverá realizar a coleta de resíduo reciclável, observadas as seguintes regras:

Realizar a coleta dos resíduos conforme es�pulado no cronograma mensal elaborado pela Comissão;

Realizar a coleta no horário de 19h às 7h;

Fornecer a relação dos responsáveis que assumirão a coleta, responsabilizando-se por quaisquer danos ou prejuízos
decorrentes da sua conduta;

Responsabilizar-se inteiramente por todo o procedimento de coleta, manuseio e transporte dos resíduos, inclusive por
quaisquer danos ou prejuízos decorrentes da sua conduta;

os resíduos em veículo automo�vo, que deverá ter altura máxima de 2,40m, em razão das restrições �sicas de acesso
aos abrigos de resíduos na CA;

Ter capacidade de coleta, triagem e des�nação de, no mínimo, 6 toneladas/mês de resíduos recicláveis;

Apresentar mensalmente à Comissão planilha com o quan�ta�vo de resíduos coletados;

Apresentar semestralmente relatório explicitando resultados e bene�cios ob�dos por meio da coleta sele�va, bem como
fornecer informações ao órgão sempre que solicitado;

Manter atualizada toda a documentação do empreendimento e enviar à SEPLAG cópia, devidamente conferida com o
original, quando houver alteração;

Garan�r e se responsabilizar pelas condições de higiene, segurança do trabalho e cumprimento das normas de
segurança do trabalho e combate à incêndio, conforme legislação per�nente;
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Garan�r que o sigilo das informações con�das nos papéis e/ou outros resíduos não seja violado;

Comunicar, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade no cumprimento ro�neiro do Termo de Compromisso;

Fornecer gratuitamente ao órgão sempre que acordado, amostras de produtos derivados de reciclagem, que possam ser
u�lizadas para promover campanhas de sensibilização para adesão e fortalecimento da coleta sele�va na CA;

Responsabilizar-se por todas as ações de comercialização dos recicláveis e des�nar os recursos oriundos dessas ações
conforme o estabelecido em seu Estatuto/Regimento Interno;

Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de
seus associados, cooperados, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à União ou a terceiros.

4.2 – Cabe ao órgão CREDENCIADOR:

Fixar a escala e as regras para a coleta, dada a necessidade de compa�bilização da capacidade de coleta de cada
credenciada e o real volume de resíduos a ser coletado;

Fiscalizar e gerenciar a execução do serviço, através de agente previamente designado;

Assegurar aos prestadores do serviço o livre acesso às instalações para a plena execução do objeto;

Acondicionar os resíduos em sacos plás�cos em local separado para a coleta.

Cláusula Quinta – DA RESCISÃO

Este Termo de Colaboração poderá ser rescindido unilateralmente ou amigavelmente, caso:

A Administração da CA optar por não mais des�nar seu material reciclável, decorrente de coleta sele�va à Rede de
associações, Associação ou Coopera�va;

Quando não forem cumpridas as obrigações por uma das partes;

Quando a Rede de associações, Associação ou Coopera�va não mais se interessar em dar con�nuidade ao Termo de
Colaboração firmado.

Uma vez rescindido o Termo de Colaboração, a Associação ou Coopera�va tornar-se-á descredenciada até o término de
vigência do mesmo, podendo par�cipar de outros credenciamentos posteriores.

 

Cláusula Sexta – DISPOSIÇÕES FINAIS

Este termo poderá ser alterado, revogado ou anulado a qualquer tempo.

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Termo serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições con�das na Lei nº 8.666, de 1993, aplicada subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas
administra�vas nacionais e estaduais, que fazem parte integrante deste Termo, independentemente de suas transcrições.

 

CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oficial de imprensa de Minas Gerais, correrá a expensas da
CONTRATANTE, nos termos da Lei Federal 8.666/93 de 21/06/1993.

 

CLÁUSULA NONA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas ou li�gios decorrentes
deste Contrato. E por estarem ajustadas, firmam este instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor.

 

 

Grasielle Oliveira Esposito

Subsecretaria de Operação e Gestão da Cidade Administra�va

 

Nome

Representante Associação ou Coopera�va
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__________________________________________________________________________________________________________

ANEXO III – DECLARAÇÃO

 

DECLARAÇÃO

 

Edital de Credenciamento nº XX/2018

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SEPLAG - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

 

 

...................................................................(Razão Social), inscrita no CNPJ sob o n°..........................................., por intermédio
de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................................................................................................................
portador(a) da Carteira de Iden�dade - RG nº................................................. e do CPF nº...................................DECLARA, sob as
penas da lei, a inexistência, no seu quadro de pessoal, de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito)
anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, conforme inciso
V do art. 27 da Lei nº. 8.666/93.

 

 

Belo Horizonte,  de          de       .

 

 

 

.........................................................................................................

(assinatura do representante legal)

Referência: Processo nº 1500.01.0003073/2018-19 SEI nº 2096230


