
MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ALMIRANTE ADALBERTO NUNES

PROJETO BÁSICO
COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA

(Processo Administrativo nº 63129.000747/2019-50)

1. OBJETO 
 1.1 O presente procedimento tem por objeto habilitar as associações e/ou cooperativas de catadores
de  materiais  recicláveis  para  fins  de  coleta  dos  resíduos  recicláveis  descartados  no  Centro  de
Educação Física Almirante Adalberto Nunes, nos locais, condições e formas estabelecidas entre as
partes e de acordo com este Projeto Básico. 

2. JUSTIFICATIVA 
2.1 Por muito tempo, não houve problemas em relação à coleta e à destinação dos resíduos sólidos,
pois o lixo era depositado em regiões afastadas e distantes. No entanto, com a crescente urbanização
ficou cada vez mais difícil encontrar áreas adequadas e o problema ganhou visibilidade. Assim, fez-se
necessária a busca de alternativas que facilitem a operacionalização do sistema e ao mesmo tempo
atendam aos anseios da população em relação à limpeza urbana e à qualidade de vida. Outra questão
importante é que, na última década, como consequência dos índices alarmantes de desemprego, mui-
tos excluídos sociais encontraram nos resíduos uma forma de sobrevivência.
2.2 Atualmente a atividade desses trabalhadores é reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego
segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), contribuindo para o aumento da vida útil dos
aterros sanitários e para a diminuição da demanda por recursos naturais, na medida em que abastece
as indústrias recicladoras para reinserção dos resíduos em suas ou em outras cadeias produtivas, em
substituição ao uso de matérias-primas virgem.
2.3 Esses milhares de trabalhadores geram uma macroeconomia que beneficia a sociedade como um
todo, não apenas por questões ambiental e operacional na busca de uma solução para o problema que
envolve os resíduos sólidos mas também com o objetivo de incluir a população que sobrevive desses
resíduos na sociedade. 
2.4 Em virtude dos fatos mencionados, podemos observar a grande importância dos futuros resultados
a se conquistar com a aprovação da solicitada habilitação dos catadores, principalmente como o reco-
nhecimento do resíduo sólido reutilizável como bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e
renda e promotor de cidadania e a responsabilidade compartilhada pelo ciclo da vida dos produtos.
Além disso, a Lei nº 12.305/10 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), incentiva
cada vez mais a criação e o desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de
catadores e de materiais reutilizáveis e recicláveis ampliando o leque de autuação desta categoria pro-
fissional traduzindo-se na geração de renda e de negócios, dentre os quais, a comercialização em
rede, a prestação de serviços, a logística reversa e a verticalização da produção. Por este motivo, o
governo federal já vem atuando no apoio e na promoção do fortalecimento dessa classe por meio de
ações empreendidas por diversos órgãos, porém requer uma grande articulação de ações sociais, am-
bientais e de ordem econômica para se alcançar crescimento nacional. 
2.5 O Decreto Federal N º 5.940 de 25 de outubro de 2006 instituiu a separação dos resíduos reciclá-
veis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, na fonte
geradora, e sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis. Ou-
trossim, uma das diretrizes a serem observadas pela Política Ambiental, do Centro de Educação Física
Almirante Adalberto Nunes ( CEFAN), consiste em atender à legislação ambiental e às demais normas
e regulamentos da Marinha do Brasil. Por esse motivo, o credenciamento das associações e cooperati-
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vas de catadores objetiva a implantação da coleta seletiva, e consequentemente reduzir em 80% (oi-
tenta por cento) a destinação indevida de lixo reciclável.
2.6 Destarte, este Centro visa implementar uma Política Ambiental na qual possui como intenção do
Comando, segundo diretrizes e determinações relacionadas com as questões ambientais de aprimorar
os processos da organização e prevenir a poluição, buscando minimizar os impactos ambientais e a
relação de riscos decorrentes. 

3. DOS RESÍDUOS A SEREM COLETADOS E METODOLOGIA DA COLETA 
3.1 Cada associação ou cooperativa selecionada recolherá papel, plástico, metal e vidro recicláveis
descartados por este Centro por um período de 6 (seis) meses ou um ano; 
3.1.1  Complementarmente,  a  entidade  poderá,  caso  comprove  capacidade  de  realizar  destinação
adequada, e desde que previamente aprovado por esta Comissão, recolher outros resíduos recicláveis
descartados, como: madeira, materiais eletrônicos, entulho e sucata; 
3.3 As entidades selecionadas deverão recolher os resíduos recicláveis descartados neste Centro, no
seguinte endereço: Av. Brasil, 10.590 – Penha – Rio de Janeiro - RJ, para o qual a Comissão de Ges-
tão Ambiental implantará rotina para separação e acondicionamento dos resíduos.
3.4 Os resíduos recicláveis disponibilizados serão recolhidos, acondicionados e pesados pela coopera-
tiva, em dias, locais e horários definidos com a Comissão de Gestão Ambiental;
3.5 O recolhimento dos resíduos descartados será feito nos locais indicados pela Comissão de Gestão
Ambiental, por meio de catadores devidamente identificados, acompanhados por servidor designado, e
iniciado no prazo máximo de até 15 (quinze) dias após a assinatura do Termo de Compromisso, Anexo
I do Edital; 
3.6  A entidade  selecionada  deverá  apresentar,  em  até  10  dias  após  a  assinatura  do  Termo  de
Compromisso, o Plano de Trabalho contendo proposta das atividades e periodicidade de recolhimento
de  resíduos,  cuja  programação  será  estabelecida  conjuntamente  com  a  Comissão  de  Gestão
Ambiental, além da estratégia da entidade para tratar cada tipo de resíduo coletado e a forma de rateio
e de destinação de recursos econômicos e financeiros obtidos; 
3.7 O transporte dos resíduos recicláveis será realizado por veículo cadastrado junto a este Centro,
conforme as normas e diretrizes de segurança vigentes; 
3.8 Durante a execução do termo de compromisso, a Comissão de Gestão Ambiental poderá visitar a
entidade selecionada, além de verificar a destinação dos materiais recolhidos, com vistas a confirmar o
cumprimento das condições ajustadas, inclusive quanto aos resultados econômico, social e ambiental
pretendidos.

4. DA ESTIMATIVA DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS 
4.1 A estimativa, os tipos de resíduos e os quantitativos, estão estabelecidos no Edital.

5. VIGÊNCIA 
5.1 Na forma do Decreto nº 5.940/2006, cada uma das entidades recolherá os resíduos por período
consecutivo  de  6  (seis)  meses,  contados  a  partir  da  data  de  celebração  de  cada  Termo  de
Compromisso, Anexo I do Edital, sucessivamente, até o limite total de vigência de 2 anos; 
5.2 Na eventualidade do descumprimento de obrigações estabelecidas ou outro fato que resulte na re-
vogação do instrumento firmado, a Comissão de Gestão Ambiental poderá, ao seu critério, antecipar a
celebração do Termo de Compromisso, com a entidade subsequente, na ordem de classificação esta-
belecida e pelo prazo de 6 (seis) meses, sendo acionado o cadastro reserva quando necessário.
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6. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
6.1. CUMPRE À ASSOCIAÇÃO OU COOPERATIVA 

6.1.1 Apresentar em até 10 (dez) dias após assinatura dos Termos de Compromisso, por escrito,
relação nominal de todos os associados, dirigentes e representantes da entidade que terão acesso aos
locais aonde as atividades de recolhimento serão realizadas. A relação deverá conter os seguintes
dados/informações: nome completo, endereço, CPF, filiação e cópia da carteira de identidade e, se
houver, telefone; 

6.1.2 No mesmo prazo, informar também as placas dos veículos que serão utilizados, para fins de
credenciamento junto à Divisão de Segurança deste Centro; 

6.1.3  Executar  atividades  previstas  no  Termo de  Compromisso,  com rigorosa  observância  às
condições  e  objetivos  pactuados,  visando  à  promoção  do  desenvolvimento  econômico-social  dos
catadores de materiais recicláveis associados; 

6.1.4 Recolher, separar, triturar, enfardar e armazenar temporariamente os resíduos recicláveis,
bem como carregar contêineres e veículos transportadores; 

6.1.5  Responsabilizar-se  por  manter  e  conservar  em  boas  condições  espaços,  máquinas,
equipamentos  e  mobiliário  que lhes  forem disponibilizados para o  desenvolvimento  das atividades
previstas no Termo de Compromisso, mantendo-os em perfeitas condições de uso e operação ao final
de cada jornada de trabalho; 

6.1.6 Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados às instalações e/ou bens
deste Centro, em especial dos que lhe tenham sido cedidos para a consecução do objeto pactuado; 

6.1.7 Responsabilizar-se pela não divulgação de dados e/ou informações constantes nos resíduos
recolhidos; 

6.1.8 Responsabilizar-se pela regularidade fiscal/financeira/técnica do veículo automotor, próprio
ou de terceiros, utilizado para transporte dos resíduos recicláveis descartados, e pela obrigatoriedade
de direção por motorista devidamente habilitado, com Carteira Nacional de Habilitação com data de
vigência válida e categoria compatível com o veículo; 

6.1.9 Fornecer no ato da assinatura do Termo de Compromisso, Anexo I do Edital, sempre que
solicitado, relação de todos os associados e cooperados; 

6.1.12 Buscar se necessário, com o auxílio da Comissão de Gestão Ambiental, a celebração de
parceria com entidades/fundações públicas e/ou privadas, para realizar capacitações de associados e
cooperados com intuito de aprender novas técnicas e/ou aprimorar as já utilizadas; 

6.1.13 Responsabilizar-se integralmente pelo cumprimento de todas as obrigações fiscais, sociais,
trabalhistas,  previdenciárias,  tributárias  e  comerciais,  bem  como  outras  previstas  em  legislação
específica,  reconhecendo que o descumprimento e inadimplência não transfere responsabilidade à
Administração Pública Federal; 

6.1.14 Não permitir a execução do trabalho por menores, especialmente nos trabalhos noturno,
perigoso e/ou insalubre; 

6.1.15  Informar,  imediata  e  formalmente,  qualquer  anormalidade  no  cumprimento  rotineiro  do
Termo de Compromisso; 

6.1.16  Não transferir  a  terceiros  as  obrigações  e  responsabilidades  decorrentes  do  Termo de
Compromisso; 

6.1.17 Assegurar-se de que os  profissionais  em serviço,  nas dependências  deste  Centro,  em
conformidade  com  as  normas  de  segurança  do  trabalho,  utilizem  equipamentos  de  segurança
individual e coletiva; 

6.1.19 Manter, durante a vigência do Termo de Compromisso, as condições de habilitação para
contratar  com  a  Administração  Pública,  apresentando,  sempre  que  exigido,  os  comprovantes  de
regularidade fiscal e/ou documentação pertinente. 
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6.2  CUMPRE  À  COMISSÃO  DE  GESTÃO  AMBIENTAL  DO  CENTRO  DE  EDUCAÇÃO  FÍSICA
ALMIRANTE ADALBETO NUNES:

6.2.1 Exercer a fiscalização das atividades por meio de servidores designados para integrarem a
Comissão de Gestão Ambiental, na forma prevista na Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores e no
Decreto nº 5.940/2006, responsáveis por formalizar à entidade as ressalvas e falhas apuradas; 

6.2.2 Indicar os locais em que serão realizados os recolhimentos de resíduos recolhidos; 
6.2.3  Proporcionar  todas  as  facilidades  para  que  a  entidade  cumpra  com  suas  obrigações,

conforme os prazos, exigências e condições estabelecidos neste Projeto Básico; 
6.2.4 Exigir da entidade, e de seus associados, dirigentes e representantes, todas as providências

necessárias ao bom andamento das atividades ajustadas; 
6.2.5 Rejeitar, no todo ou em parte, as atividades executadas em desacordo com as respectivas

especificações; 
6.2.6  Solicitar  a  substituição  do  associado,  designado  para  a  realização  do  recolhimento  dos

resíduos, que não estiver desempenhando suas atividades a contento, de acordo com o estabelecido
neste Projeto Básico; 

6.2.7 Implantar,  acompanhar e controlar  a separação de resíduos recicláveis descartados, bem
como  acompanhar  a  destinação  realizada  pela  entidade  de  catadores  de  materiais  recicláveis
selecionada,  assegurando-se  de  que  atendam  todas  as  condições  estabelecidas  no  Termo  de
Compromisso, Anexo I do Edital, e na legislação vigente; 

6.2.8  Notificar  à  entidade,  para  que  regularize  impropriedade/irregularidade  que  prejudique  o
objetivo ou resultados sociais, econômicos e/ou ambientais almejados, no prazo máximo de 10 (dez)
dias, sob pena de rescisão do Termo de Compromisso, Anexo I do Edital, assegurado o exercício do
contraditório e da ampla defesa; 

6.2.9  Prestar  apoio  à  entidade  para  que  obtenha  o  máximo  resultado  possível,  na  forma  e
condições  estabelecidas  no  Termo  de  Compromisso,  inclusive  por  meio  de  cessão  de  uso  de
equipamentos e doação ou outra forma de desfazimento de materiais inservíveis e com a prévia e
formal autorização; 

6.2.10 Observar para que os itens cedidos de forma provisória, na forma deste subitem, sejam
utilizados e restituídos ao representante da Comissão de Gestão Ambiental na conclusão ou rescisão
do  Termo  de  Compromisso,  nas  mesmas  condições  de  operação  em  que  foram  formalmente
recebidos; 

7. DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA E RESCISÃO 
7.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações da entidade, sem a aprovação prévia e formal
da Comissão de Gestão Ambiental, poderá acarretar na aplicação de penalidades estabelecidas na Lei
nº 8.666/93, nas condições definidas neste Projeto Básico; 
7.2 Identificada falha ou descumprimento de obrigação, a entidade será notificada pela Comissão de
Gestão Ambiental para regularização do fato e para que exerça o seu direito ao contraditório e à ampla
defesa.  À  vista  da  justificativa,  aplicará,  ao  seu  critério,  penalidade  compatível  com  a  falha,
impropriedade ou irregularidade incorrida; 
7.3  Em  vista  da  natureza  do  instrumento,  não  serão  aplicadas  multas  pecuniárias  à  entidade
responsável,  contudo,  serão  cobradas  reposições  e  reparações  financeiras  que  se  fizerem
necessárias, por ato ou fato que tenha dado causa a prejuízos ao erário; 
7.4  Pelo  descumprimento  total  ou  parcial  das  obrigações,  cumpridos  os  preceitos  legais  do
contraditório e da ampla defesa, na forma do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, poderá aplicar à entidade as
seguintes penalidades: 

7.4.1  advertência:  nos  casos  em  que  houver  descumprimento  parcial  das  obrigações  ou  de
inexecução do Termo que não prejudique instalações, servidores e/ou equipamentos deste Centro; 

7.4.2  suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a
Administração, por prazo de até 2 (dois) anos: nos casos de repetições das falhas já notificadas, do
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descumprimento  das  obrigações  ou  da  inexecução  do  Termo  que  possam  causar  riscos  aos
servidores, instalações, equipamentos deste Centro; e 
7.5  As  ocorrências  e  penalidades  serão  formalizadas  por  notificação  da  Comissão  de  Gestão
Ambiental ao representante formal da entidade, para a manifestação no prazo de até 5 (cinco) dias
úteis; 
7.6 A aplicação  da sanção prevista  no Termo de Compromisso,  não exclui  a  responsabilidade da
entidade e seus associados por eventuais perdas e danos causados à Administração; 
7.7 O Termo de Compromisso, Anexo I do Edital, poderá ser rescindido, a qualquer tempo, quando: 

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

7.7.2 Por inadimplemento de obrigações; ou 
7.7.3  Na  ocorrência  de  caso  fortuito  ou  força  maior  regularmente  comprovado,  impeditiva  da

execução do Termo de Compromisso; 
7.8 Rescindido o ajuste, por inadimplemento de obrigações, a Comissão de Gestão Ambiental poderá
convocar  outra entidade,  dentre as quatro habilitadas,  e ainda,  caso seja necessário,  do cadastro
reserva,  na  ordem  prevista,  para  que  assuma a  continuidade  da  coleta  dos  resíduos  recicláveis
descartados,  pelo  prazo  de  6  meses,  não  ultrapassando  os  24  meses  conforme  Decreto  n°
5.940/2006. 

8. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
8.1 A execução da atividade, formalizada por meio da celebração de Termo de Compromisso, Anexo I
do Edital, será gratuita e não representará qualquer relação de trabalho de nenhuma natureza entre
este Centro e os profissionais catadores associados ou cooperados; 
8.2 É proibida às partes a realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo ou
orientação social, e desde que não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessoal ou de autoridades e servidores públicos; 
8.3 Os atos formalizados em nome da entidade, associação ou cooperativa, deverão ser praticados por
representante legal; 
8.4 Cada representante legal poderá representar apenas uma única entidade;  e
8.5 As cláusulas e condições de execução do Termo de Compromisso, Anexo I do Edital, poderão ser
alteradas, na forma e condições previstas em Lei.
 
Rio de Janeiro, RJ., em        de                               de 2019.

EDSON FERREIRA PINTO
Capitão de Fragata (Refº-T)

Presidente da Comissão
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