
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1, DE 16 DE JANEIRO DE 2019

PARA HABILITAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES OU 
COOPERATIVAS DE CATADORES PARA COLETA 
DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

A PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO -  PRPE, representada

pelo  Comitê  de  Gestão  Socioambiental  -  Ecotime,  designada  pela  Portaria  nº

MPF/PRPE/C.Adm./128,  de  22  de  maio  de  2018 comunica  aos  interessados  que  realizará

procedimento de seleção para associações ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis,

visando à coleta dos materiais recicláveis descartados, passíveis de retorno ao seu ciclo produtivo,

nos termos do Decreto Nº 5.940 de 25 de outubro de 2006 e demais normas pertinentes.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto deste Edital é a seleção de associações ou cooperativas de catadores de

materiais  recicláveis  aptas  a  realizarem coleta  seletiva  de resíduos  produzidos  e  coletados  pela

PRPE, mediante assinatura de Termo de Parceira e Compromisso.

1.2.  Fica  garantida  a  possibilidade  de  mais  de  uma  associação  ou  cooperativa  ser

habilitada para a coleta e, ainda, que mais de um tipo de material possa ser recolhido pela mesma

instituição, associação ou cooperativa.

1.3. No caso em que mais de associação ou cooperativa seja habilitada para o mesmo

resíduo, será realizado sorteio pelo Ecotime da PRPE.

1.3.1 Neste caso, até 04 (quatro) associações ou cooperativas, poderão ser ordenadas por

sorteio, criando um cadastro de reserva das entidades. A primeira colocada prestará o serviço por 1

(um) ano. Após, haverá nova seleção.

1.3.2. Se a entidade que prestou serviço no ano anterior fica novamente, por sorteio, na

primeira colocação, trocará de posição com a segunda colocada.

1.4. Serão destinados os materiais listados abaixo:

- Papéis (brancos e coloridos);

- Vidros;
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- Latas de alumínio;

- lixo eletrônico;

- Óleo de cozinha;

- Aparelhos de telefonia móvel;

- Instrumentos de escrita;

- Esponjas de limpeza de uso doméstico.

2. DA SELEÇÃO

2.1. Poderão participar do processo seletivo:

2.1.1.  As  associações  e/ou  cooperativas  de  catadores  de  materiais  recicláveis  que

atenderem aos seguintes requisitos:

2.1.1.1.  Estejam  formal  e  exclusivamente  constituídas  por  catadores  de  materiais

recicláveis que tenham a catação como única fonte de renda;

2.1.1.2. Não possuam fins lucrativos;

2.1.1.3. Possuam infraestrutura para realizar a triagem e a classificação dos resíduos

recicláveis descartados;

2.1.1.4. Apresentem o sistema de rateio entre os associados e cooperados.

3. DA DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO

3.1.  As  cooperativas  ou  associações  interessadas  em  participar  da  seleção  deverão

encaminhar  envelope  ao  Comitê  de  Gestão  Socioambiental  –  Ecotime,  da  Procuradoria  da

República em Pernambuco, contendo a seguinte documentação, autenticada:

a) Formulário de inscrição preenchido com os dados sobre a cooperativa/associação e a

indicação do(s) material(is) de interesse (Anexo II);

b) Estatuto Social em vigor, devidamente registrado;

c)  Declaração  das  respectivas  associações  e/ou  cooperativas  de  que  dispõem  de

condições  necessárias para realização da coleta seletiva,  conforme preenchimento afirmativo do

Anexo I,I bem como apresentar o sistema de rateio entre os associados e/ou cooperados;

d) Credenciamento do representante legal;

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

3.2. Será considerada inapta a associação ou cooperativa que apresentar a documentação

de forma incompleta, rasurada ou em desacordo com o estabelecido neste Edital.



3.3.  A PRPE  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 I) deste Edital, sob pena de perder o direito à parceria.

4. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO

4.1.  LOCAL:  os  documentos  de  inscrição  e  credenciamento  deverão  ser  entregues

pessoalmente ou por correio na Procuradoria da República em Pernambuco (ao Comitê de Gestão

Socioambiental - Ecotime), situada na Av. Agamenon Magalhães, 1800, Espinheiro, Recife – PE,

CEP 52021-170 ou, ainda, por meio eletrônico para prpe-ecotime-l@mpf.mp.br,

O Formulário de inscrição com a documentação será recebido por qualquer integrante

do  Ecotime,  que  deverá  datar  e  rubricar  o  referido  formulário  e  realizar  a  juntada  de  toda  a

documentação no respectivo Procedimento de Gestão Administrativa – PGEA.

4.2. PRAZO: a entrega dos documentos deverá ocorrer no período de 28 de janeiro a 6

de fevereiro de 2019.

4.3. HORÁRIO: das 10 horas às 18 horas.

4.4.  FORMA: os documentos exigidos neste Edital  poderão ser entregues em cópia,

desde que perfeitamente legíveis e autenticados em cartório.

4.4.1. As cópias dos documentos apresentados poderão ser autenticados na PRPE, por

qualquer dos integrantes do Ecotime, mediante a apresentação do documento original.

5. DA HABILITAÇÃO E DO RESULTADO

5.1. Os documentos apresentados serão analisados pelo Ecotime da PRPE, que emitirá

listagem das instituições habilitadas no dia 15 de fevereiro de 2019, na recepção da PRPE e no

endereço eletrônico: http://www.mpf.mp.br/pe.

5.2. Será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis, após a divulgação da listagem, para

apresentação  de  recurso  administrativo  contra  o  resultado  da  seleção,  devendo  o  interessado

entregá-lo nos mesmos moldes indicados no item 4.1.

5.3. Após o prazo para apresentação e avaliação dos recursos, será publicada lista final

da(s) associação(ões) aprovada(s), no dia 26 de fevereiro de 2019, a partir das 14:00 horas.

5.4.  A(s) entidade(s) selecionada(s) firmará(ão) o Termo de Compromisso (Anexo I)

com a Procuradoria da República em Pernambuco, em data a ser agendada junto com o Ecotime e o

representante legal  da PRPE. As demais  entidades  comporão cadastro reserva,  classificadas  por

ordem de sorteio.

5.5. Caso haja apenas uma entidade habilitada ou haja desistência das demais, é possível

a renovação do período de coleta até o término da vigência deste edital.



5.6. O sorteio acontecerá na sala da Coordenadoria de Administração da PRPE, no dia

13  de  fevereiro  de  2019,  às  15h.  Será  permitido  acesso  aos  representantes  legais  das

associações/cooperativas e demais interessados, para acompanhar o sorteio.

6. DA COLETA

6.1. A PRPE se compromete a:

a) Efetuar a coleta seletiva interna dos materiais recicláveis, evitando a sua disposição

como lixo, dos itens indicados neste Edital;

b)  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  instituição,

associação ou cooperativa selecionada, a ser definido com o Ecotime da PRPE.

c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do Termo de Parceria e Compromisso, por

meio do Ecotime da PRPE;

d) 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;

6.2. A associação ou cooperativa responsável pela coleta se responsabiliza por:

a) Entregar ao Ecotime da PRPE, até um dia antes da data da primeira coleta, lista com

identicação  (nome  completo  e  documento  de  identidade)  dos  responsáveis  pela  coleta,

responsabilizando-se por informar qualquer alteração nessa lista;

b) Coletar os materiais recicláveis nos termos do item 4.1.1 do Termo de Compromisso

(Anexo I);

c)  Transportar  os  volumes  coletados  sempre  por  meio  de  veículo  sob  sua

responsabilidade,  observadas as orientações de coleta,  as normas e os critérios de utilização do

estacionamento da PRPE;

d)  Auxiliar  a  PRPE  na  realização  de  eventos  com  vistas  à  sensibilização  e

conscientização quanto à importância da implantação de boas práticas de sustentabilidade;

e) Dar descarte ecologicamente correto aos materiais;

f) Comunicar a PRPE, imediatamente e por escrito, a ocorrência de anormalidade no

cumprimento das obrigações deste instrumento;

g) Não utilizar o material coletado para finalidade contrária ao estabelecido neste Termo

de Parceria e Compromisso;



h) 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;

i)  Apresentar  ao  Ecotime da  PRPE relatório  da  coleta  e,  no  caso  de  associação ou

cooperativa, planilha de rateio realizado no mês precedente, 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 (Anexo

IV);

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. O presente processo seletivo somente poderá vir a ser revogado, no todo ou em

parte, por razões de interesse público, derivado de fato superveniente devidamente 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.  A Procuradoria  da

República em Pernambuco poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento

dos documentos de inscrição e/ou da divulgação do resultado do julgamento.

7.2. A celebração de Termo de Parceria e Compromisso não acarretará qualquer vínculo

empregatício entre a Procuradoria da República em Pernambuco e a associação ou cooperativa, ou

com seus associados ou cooperados e não gerarão efeitos financeiros e/ou econômicos este Órgão.

7.3. Em caso de rescisão do Termo de Parceria e Compromisso, a PRPE convocará as

entidades que compõem o cadastro de reserva, obedecida a ordem de classificação, para assinatura

de novo Termo de Compromisso.

7.4. O cadastro de reserva terá validade máxima de 2 (dois) anos;

7.5.  Não havendo nenhuma associação ou cooperativa interessada,  a PRPE realizará

parceria com qualquer outra entidade a sua escolha, desde que cumpram os requisitos de coleta e

destinação adequadas dos resíduos, bem como de geração de benefícios sociais.

ALFREDO CARLOS GONZAGA FALCÃO JÚNIOR

Procurador da República

Chefe administrativo da PR-PE

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 17 jan. 2019. Caderno Administrativo, p. 28.
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