
COMISSÃO PARA COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA DA UFSC 

 GT 3 – FORMALIZAÇÃO DA ATUAÇÃO DE CATADORES 

Objetivo 4: Formalizar a atuação de cooperativas e associações 



Objetivo 4: Formalizar a atuação de 
cooperativas e associações 

ago/16 - jul/17 * 

Definir requisitos às cooperativas ou associações ago/16 - out/16 

Estabelecer modelo Edital de Chamamento e Termo de 
Convênio 

ago/16 - out/16 

Contratar visando inclusão social econômica e tecnológica 
dos catadores, com pagamento por serviços ambientais e 
com base na economia solidária 

dez/16 - contínua * 

Contribuir com assessoria jurídica e apoio técnico fev/17 - jul/17 * 

Implantar coleta seletiva adaptada a grande gerador abr/17 - jul/17 * 



Modelo de Edital 

• Edital de Chamamento para definição das 
habilitadas / sorteadas /  

 

• Sorteio como? RENOVA A CADA 6 MESES POR 
2 ANOS? CONTRATO 5 ANOS?  

 

• Contrato para prestação dos serviços de coleta, 
triagem e destinação de resíduos 

 

• Dispensa de licitação, conforme PNRS – Lei 
12.305/2010 e Decretos 7404/2010 e Lei nº 8.666 
art 2427 2724 

 

 



Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 - Licitações 

• Art. 24.  É dispensável a licitação:  

XXVII - na contratação da coleta, processamento e 
comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis 
ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva 
de lixo, efetuados por associações ou cooperativas 
formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa 
renda reconhecidas pelo poder público como catadores 
de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos 
compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de 

saúde pública.   



Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 
Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico  

• Art. 57.  O inciso XXVII do caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, passa a vigorar com a seguinte 
redação:        (Vigência) 

 

“Art.24.  .............................................................................................X
XVII - na contratação da coleta, processamento e comercialização 
de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas 
com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por associações 
ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de 
baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de 
materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com 
as normas técnicas, ambientais e de saúde pública. 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm


Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 
Política Nacional de Resíduos Sólidos 

• Art. 36.  No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 
dos produtos, cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e 
de manejo de resíduos sólidos, observado, se houver, o plano municipal 
de gestão integrada de resíduos sólidos:  

 

• § 1o  Para o cumprimento do disposto nos incisos I a IV do caput, o titular 
dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos 
priorizará a organização e o funcionamento de cooperativas ou de outras 
formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis 
formadas por pessoas físicas de baixa renda, bem como sua contratação.  

 

• § 2o  A contratação prevista no § 1o é dispensável de licitação, nos termos 
do inciso XXVII do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm


Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 
2010 – Regulamenta a PNRS 

TÍTULO V: DA PARTICIPAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS 
RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS 

• Art. 40.  O sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos e a logística reversa 
priorizarão a participação de cooperativas ou de outras formas de associação de 
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis constituídas por pessoas físicas 
de baixa renda; 

• Art. 44.  As políticas públicas voltadas aos catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis deverão observar: 

• I - a possibilidade de dispensa de licitação, nos termos do inciso XXVII do art. 
24 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, para a contratação de 
cooperativas ou associações de catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis; 

• 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 às associações e cooperativas 
dos catadores de materiais recicláveis, nos termos do Decreto no 5.940, de 
25 de outubro de 2006. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Lei/L12305.htm


Etapas 

• Divulgação/ Chamada pública do Edital de 

Chamamento 

• Período para entrega da documentação 

• Divulgação da lista de habilitadas e inabilitadas 

• Período para interposição de recursos e 

divulgação do resultados desses recursos 

• Sessão pública para credenciamento e firmar 

do Termo de Compromisso 

 



• Declaração de que atua nos moldes de 
cooperativismo e associativismo, dentro 
princípios de economia solidária, 
comercialização em rede, dentro dos princípios 
do MNCR, sistema de rateio ou produtividade, 
EPI e EPC necessários, não emprega mão de 
obra infantil 

• Se não estiver, 90 dias para começar 
comercialização em rede 

• Estatuto e CNPJ 



Sumário do Edital 
• Do objeto 

• Das condições de participação 

• Da documentação de habilitação 

• Da entrega da documentação 

• Da habilitação 

• Da sessão pública 

• Do termo de compromisso 

• Das disposições gerais 

• Anexos ( Termo de compromisso, Cadastro, Declaração,  

Planilha de controle por repasse de resíduos sol recicláveis) 

 



Partes importantes do Edital 
– Condições de habilitação 

• Será dada preferência para Rede ou cooperativa de segundo 
grau, ou a formação desta (período de 3 meses para 
formação).  

• Estejam formal e exclusivamente constituídas por catadores de 
materiais recicláveis que tenham a catação como única  

• Não possuam fins lucrativos; 

•  Possuam infraestrutura para realizar a triagem e a 
classificação dos resíduos recicláveis descartados; 

• Apresentem o sistema de rateio entre os associados e 
cooperados, ou comprovante do valor por produção de cada 
associado (recibo de pagamento ou declaração reconhecida) 

• Que estejam localizadas em Florianópolis 

 

 

 



• Credenciamento dos representantes das habilitadas e 

firmar Termo de Compromisso 

• Caso duas ou mais sejam habilitadas: 

• Será dado oportunidade para que promovam acordo entre si  

• Caso não haja consenso, será feito sorteio para definir a 

ordem de classificação (limite de quatro 

associações/cooperativas) 

• A primeira entidade firmará o Termo de Compromisso e as 

demais comporão cadastro reserva ( será um Termo de 

Compromisso para cada entidade ou um para todas? E 

quanto tempo cada assoc./coop. ficará trabalhando) 

Partes importantes do Edital 
– Sessão pública 



Partes importantes do Edital 
– Obrigações da Contratante 

• Disponibilizar os resíduos sólidos recicláveis nos 
contêineres específicos para os materiais 
recicláveis  

• Garantir o cumprimento do Decreto 5.940/2006; 

• Monitorar, e fiscalizar o serviço prestado pela 
rede, associação ou cooperativa 

• Supervisionar a separação dos resíduos 
recicláveis descartados, na fonte geradora, bem 
como a sua destinação para as associações, 
cooperativas ou rede 

• Contratar associação? 



Partes importantes do Edital 
– Obrigações da Contratada 

• Retirar os materiais recicláveis, com veículo de carga 
motorizado, nos contêineres sinalizados nos locais 
referidos, nos dias e horários a serem definidos pela 
UFSC 

• Efetuar a destinação correta para os resíduos  

• Não transferir ou ceder a outrem, no todo ou em 
parte, o objeto deste Termo de Compromisso (exceto 
caso de rede ou cooperativa de sgeundo grau0  

• Designar o responsável operacional da coleta, 
identificando-o, para que mediante a sua presença 
pessoal ocorra o acesso às respectivas instalações 

 

 



• A cada repasse materiais recicláveis recolhidos, a 
contratada preencherá a planilha de Controle de 
repasse de resíduos sólidos recicláveis (pesagem 
na Comcap – pgto total coletado)  

• Emitir comprovante mensal do total de resíduos 
sólidos recicláveis recolhidos  

• Encarregar-se de encaminhar para o serviço 
público de coleta de lixo, qualquer material 
orgânico ou inaproveitável (rejeito) que possa 
estar misturado com o resíduo sólido reciclável  

 



• Responder, por eventuais encargos sociais e 
trabalhistas, tributos, taxas, contribuições, 
seguros e indenizações de seus associados e/ 
ou cooperados. 

• Manter, durante a vigência do presente Termo 
de Compromisso/ Contrato, todos os requisitos 
estabelecidos no Decreto Presidencial n.º 
5.940/2006 e no presente Termo. 

• Participar de projetos e ações de 
educomunicação e estar aberto a projetos de 
apoio da  UFSC  

• E se encontrar material perigoso, devolve para 
UFSC 

 



• Cinco Pontos de coleta, coleta semanal 
• Contêiner CTC 

• RU 

• CCA 

• Moradia Estudantil 

• Reitoria 2 

 

• Frequência de coleta: 
• Semanal, a princípio 



Partes importantes do Edital 
– Fiscalização e Controle 

• A fiscalização da execução será efetuada pela 
Comissão de Coleta Seletiva Solidária (através 
de visitas e a captura de imagens do local de 
triagem e classificação) 

 

• A CCSS poderá paralisar as atividades e exigir 
a substituição de qualquer equipe que julgar 
não estar cumprindo com as determinações do 
Termo de Compromisso 



Partes importantes do Edital 
– Pagamento(s) 

• O valor mensal base (DEFINIR COM AS 
INTERESSADAS – FZR LEVANTAMENTO 
CUSTO) a ser pagos a contratada será de R$ 
350,00 por tonelada de material reciclável 
coletado nos pontos pré-determinados pela 
CCSS 

• Mensalmente a Rede, cooperativa ou 
associação deverá prestar contas relativas 
aos serviços realizados, devendo apresentar 
toda documentação contida nos Anexos 

• Definir valor máximo mensal estimado – 
VALOR GLOBAL ESTIMADO TOTAL 

 

 



Disposições Gerais 

• Subcontratar a coleta/transporte, desde q catador 
nomeado para a função junto na coleta 

• Projetos da UFSC com catadores (apoio técnico para 
estrutura, tecnologias valorização, apoio assistência 
social e de saúde, assistência social, psicológico, 
pedagógico, jurídico e administrativo) 

• Coleta seletiva  

• Estudo composição gravimétrica (fzr slide) 

• Mais de 2t/semana é viável 

• Participação no programa de coleta seletiva solidária – 
R$ xxx /hora/pessoa 



Das sanções e penalidades 

• O descumprimento das obrigações assumidas 
no contrato sujeitará à contratada as 
penalidades passíveis de imposição de multa: 
• Penalidades Leves: 1,00 % (um por cento) sobre o valor total da 

Nota Fiscal de Serviços do mês de referência da execução dos 
serviços 

• Penalidades Médias: 2,00 % (dois por cento) sobre o valor total da 
Nota Fiscal de Serviços do mês de referência da execução dos 
serviços 

• Penalidades Graves: 3,00 % (três por cento) sobre o valor total da 
Nota Fiscal de Serviços do mês de referência da execução dos 
serviços 

• Penalidades Gravíssimas: 4,00 % (quatro por cento) sobre o valor 
total da Nota Fiscal de Serviços do mês de referência da execução 
dos serviços 

 



Das sanções e penalidades 

• Penalidades leves: não apresentar os documentos 
exigidos mensalmente 

• Penalidades médias: não utilizar crachá de 
identificação, não realizar a coleta no dia acordado 

• Penalidades graves: não realizar a triagem dos 
materiais recicláveis coletados, não encaminhar os 
rejeitos à destinação correta, operar veículo que não 
esteja em boas condições, não permitir à fiscalização 
o livre acesso às dependências  

• Penalidades gravíssimas: permitir que pessoas 
não habilitadas conduzam o veículo, permitir o 
trabalho de menor de idade, não fornecer EPI 



Declaração mensal de 
recebimento 

 



Ajustes para a UFSC 

• Total coletado / Total pago 

• Total triado, por classe 
• Papel misto  

• Papel branco 

• Papelão 

• Vidro 

• Metal 

• Plástico 

• Outros (especificar) 

• Índice de rejeitos 
• Materiais perigosos (descrever) 

• Rejeitos 

• Outros (especificar) 

 

 

 



Cronograma para formalização 

 
Objetivo 4: Formalizar a atuação de 
cooperativas e associações 

ago/16 - jul/17 * 

Definir requisitos às cooperativas ou associações ago/16 - out/16 

Estabelecer modelo Edital de Chamamento e Termo de 
Convênio 

ago/16 - out/16 

Contratar visando inclusão social econômica e tecnológica 
dos catadores, com pagamento por serviços ambientais e 
com base na economia solidária 

dez/16 - contínua * 

Contribuir com assessoria jurídica e apoio técnico fev/17 - jul/17 * 

Implantar coleta seletiva adaptada a grande gerador abr/17 - jul/17 * 



Cronograma para formalização 

Atividades Prazos 

Finaliza edital 9/12 

Ajusta com DPC e Procuradoria 16/12 

Abre processo de contratação 23/12 

Finalizar ajustes no processo/edital 02/01 a 17/02 

Edital aberto e sessão pública 20/02 a 03/03 

Contratação  06/03 a 17/03 

Serviços 20/03 a 31/03 



COMISSÃO PARA COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA DA UFSC 
 GT 3 – FORMALIZAÇÃO DA ATUAÇÃO DE CATADORES NA CSS 

gestaoderesiduos@contato.ufsc.br 

gestaoderesiduos.ufsc.br 


