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PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 

A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE vem comunicar a inexigibilidade de chama-

mento público para celebração de Termo de Colaboração com a Associação de Ca-

tadores da Unidade Primária de Materiais Recicláveis Anchieta/ES – UNIPRAN. 

OBJETO: Execução das atividades de Coleta Seletiva dos Resíduos Sólidos 

Secos Recicláveis Domiciliares e Comerciais Urbanos (fração dos resíduos 

domésticos passível de reciclagem e reutilização), mediante sistema porta a porta e 

em pontos de entrega voluntária - PEVs;  e de Processamento dos Resíduos 

Sólidos Secos Recicláveis Coletados através da triagem, classificação, 

prensagem, enfardamento e destinação final dos resíduos coletados, sendo ambas 

atividades realizadas no município de Anchieta, em áreas previamente 

estabelecidas pelo poder público.  

 

JUSTIFICATIVA: Considerando as especificidades da Lei n.º 13.019/2014 quanto à 

inexigibilidade do chamamento público, ato respaldado na mesma lei, em seu artigo 

31, e Decreto Municipal nº 5.716/17, IN SCV 04/17. 

Considerando que a ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DA UNIDADE PRIMÁRIA DE 

MATERIAIS RECICLAVEIS ANCHIETA/ES - UNIPRAN é a única organização insta-

lada neste Município, fundada desde 2009, que desenvolve atividades de reciclagem 

de resíduos sólidos secos recicláveis, presta serviço de processamento dos materi-

ais recicláveis coletados pela prefeitura e promove sua destinação final ambiental-

mente adequada; 

Considerando, que a associação, presta serviço de excelente qualidade à prefeitura 

desde 2014, no processamento de resíduos sólidos secos recicláveis, no âmbito do 

convênio 023/14 e aditivos, celebrado com o município de Anchieta, e do importante 

trabalho de mobilização voluntário, que vem realizando junto aos munícipes; 

Considerando que a associação promove a inclusão social de pessoas de baixa 

renda declaradas catadoras de materiais recicláveis, cadastrados no Cad Único, se-

lecionados por meio do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, do mu-

nicípio, em perfeita conformidade com o preceituado na Lei 12.305/10 e em atendi-

mento ao TCA 01/13; 

Considerando a experiência, a capacidade técnica, operacional e administrativa da 

instituição que possui em seu quadro técnico/operacional associados treinados e 

capacitados como triadores e coletores, técnicos administrativos com capacidade de 

gestão e gerenciamento adequados, principalmente no que tange à gestão dos re-

cursos públicos e às prestações de contas; 

Considerando que a instituição possui capacidade de estrutura e equipamentos já 

instalada; 
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Considerando o trabalho de coleta seletiva manual que é feito por alguns associados 

nos grandes geradores, complementando as rotas públicas, afim de não desperdiçar 

resíduos para coleta comum; 

Considerando que a implantação da Coleta Seletiva com a participação de coopera-

tivas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis ou reci-

cláveis, formadas por pessoas físicas de baixa renda, deve fazer parte do Plano Mu-

nicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e se constitui em requisito para o 

município ter acesso aos recursos da União, ou por ela controlado, destinados a 

empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resí-

duos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de enti-

dades federais de crédito ou fomento para tal finalidade, de acordo com a Lei 

12.305/10; 

Considerando os termos da lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que Insti-

tui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que prioriza a participação de catadores 

em todos os processos que envolve a realização de reciclagem e reaproveitamento 

dos resíduos recicláveis, preceituando em seu art. 36°, no §1° e §2°, que diz:  

 

§ 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. 

Considerando a desoneração nos custos do transporte da coleta seletiva pública, em 

virtude da localização estratégica da Associação UNIPRAN, estando a mesma situ-

ada, na zona central da área de abrangência da coleta seletiva, o que permite uma 

ótima logística de transporte, reduzindo custos, e consequentemente o valor do ser-

viço para a Prefeitura; 

Considerando que os serviços prestados pela associação de catadores são isentos 

de várias taxas e tributos que oneram o valor da prestação de serviços para a prefei-

tura, quando realizados por empresa privada;  

Considerando que o valor proposto pela associação para a realização das atividades 

de coleta seletiva pública e de processamento de resíduos sólidos recicláveis é me-

nor do que os preços praticados na soma do contrato e convênio atuais, trazendo 

economia ao município, e que a oferta de serviços será ampliada, conforme mostra 

o Plano de Trabalho; 

Considerando todo o exposto acima, o Presente Termo de Colaboração faz-se ne-

cessário, pois possibilita ao Município promover a melhoria nos serviços da coleta 
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seletiva, maior qualidade no atendimento ao público, e redução de valor na presta-

ção dos serviços. 

Base legal: Art. 31, caput, e art. 24, § 2º, inciso I, da Lei Federal nº 13.019/14. 

Prazo de Impugnação: 05 dias (cinco) corridos, a partir da data da publicação da 

presente justificativa. 

 

Anchieta, 20 de dezembro de 2017. 

 

_______________________________________ 

Jéssica Martins de Freitas 
Secretária Municipal de Meio Ambiente  

Portaria 104/17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


