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SEÇÃO mDICIÁRIA DO AMAZONAS

EDITAL

EDITAL DE HABILITAÇÃO N. 01/2019

A Justiça Federal de Primeiro Grau no Amazonas, doravante denominada Seção Judiciária do Amazonas,
por intermédio da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável (CGPLS-AM), comunica que
realizará procedimento de Habilitação de associações e cooperativas de catadores de material reciclável
consoante Decreto n° 5.940 de 25/10/2006, Resolução CNJ n° 201 de 03/03/2015, Resolução Presi n° 04,
de 15/02/2016, Portaria Direfno 280, de 17/10/2008, Portaria SJ Direfno 12, de 15/02/2017, Portaria Diref
n° 15, de 29/02/2016, e Lei n° 8.666, de 21/06/1993.

1 OBJETO

Selecionar associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis aptas a realizar a coleta
seletiva dos resíduos produzidos pela Seção Judiciária do Amazonas, mediante assinatura de termo de
compromisso próprio.

2 REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO

2.1 Estarão habilitadas a coletar os resíduos recicláveis descartados as associações e cooperativas de
catadores de materiais recicláveis que atenderem aos seguintes requisitos:

2.1.1 Estejam formal e exclusivamente constituídas por catadores de materiais recicláveis que tenham a
catação como única fonte de renda, mediante comprovação por estatuto ou contrato social;

2.1.2 Não possuam fins lucrativos, mediante comprovação por estatuto ou contrato social;

2.1.3 Possuam infraestrutura para realizar a triagem e a classificação dos resíduos recicláveis descartados,
mediante comprovação por declaração expressa;

2.1.4 Apresentem o sistema de rateio entre os associados e cooperados, mediante comprovação por
declaração expressa.

3 REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO

3.1 Os atos formais realizados em nome das associações e cooperativas interessadas deverão ser
praticados por representante legal que, devidamente credenciado, será o único admitido a intervir nas fases
de procedimento de Habilitação e a responder pelos atos e efeitos previstos neste Edital.

3.2 Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

I - documento oficial de identidade (original);

II - procuração que, na forma de lei, comprove a outorga de poderes (se necessário), com firma
reconhecida e original do ato constitutivo, contrato ou estatuto social.

3.3 O representante da associação/cooperativa deverá entregar seus documentos de credenciamento
juntamente com os documentos de habilitação, conforme item 4 deste Edital;

3.4 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma
associação/cooperativa.

4 ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
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7.5 Porteria Dird"n-13, de 26/OW{l16, institui .. Corni'slo Gestora do Plano de LogfstiçaSlIslentávelde.
SeçIo Judici6ria doAmazonas.

7.6 Porteria Direfn- 15, de 29/O21lO16, qge aprova OPlano de Loglstica SlIsllilntivel de. SeçIo JudiciAria
do_o

7.7 PorWia Direfo' 12, de 15/fYlJ2017, dtera .. Portaria Diref 13 de 26/OW{l16, que inJtitui .. ComisflAo
Gestora do Plano de LogIstiea SUstentável de. SeçIo JudiciAria do Amazonas (OOPLS-AM), 11" Portaria
Direi 15, de 29/fYlJ2016, queaprova OPlano deLoglstiea Sustentávelda SeçIo JudicWiadoAma7.ona8.

7.8 Lei n' 8.666, de 21106I1993,1rt. 24, inciso xxvn, que tnIta da.::ontrItaçIo, por dispensa, da ook:ta,
proceIsa!!JlOl!fo 11 oomereiali7açio de reslduos sólido? urbanos recil:ltvds OU reutiliztveis, detuadoa por
221lOl:ia9i'\eS OU ooopentivaa de cmdores de materiaia recicltveis.

• DISPOSIÇOES GERAIS

8.1 A presenteHabilitaçlo não importa. _seriamente em obriptoriedade de firmatuA do Termo de
Compromisso, podendo .. SeçIo Judiciária do Ama7(l!l1fl revogá-Ia, no todo OU em parte, por razfIes de
iJd:ey.,1II11 publioo, derivado de fato supervcmiente oomprovado OU aouIã-1a por ilegalidade, de oficio OU por
provooaçio IDDdimrte alo mento 11 fund!ll!lllll\ado diBponibiliDdo para oonhecimllllto doa participantes. A
Seçio Jndiciária do Ama7(l!l1l podlri, ainda, pronugar. a qna1quer tempo, 0lI prazolI para~ dos
documentolI de babj!itaçilo elou da diwlgaçio do ~su1tado do ju1gamllllto.

8.2 A participaçio daa 22S0'::ia9i'\eS 11 c:oopemivas nesm processo de Imbilitaçio implica llID. acei\açio de
todos D111mInolI deste Edital.

8.3 Quaisquer inf0nnaç6es adil:ionais podmio lIllr obtidas pot" meio da SeçIo de Apoio à Gelllio
SociO!ll!lbitmtal (SEAMB), 1olll!1iuda 00 pn!dio Fórum. Ministro Waldemar Pedmsa, primeiro andar, ou
pelos teiefOIlll2: (92) 3612-3470;3612-3301; 3612-3418.

8.4 A celebraçlo de Tenno de Compromisso nIo lIl:anlllaiá qualquer vínoolo tnüpIegalfuio mdnl a SeçIo
Judicima.do Amazonas 11 a ooopemiva.ou usooiaçio.

9 ANEXOSDESTE EDITAL

, Anexo I - Modelo de Del:1aração (Condições Habilitlltórillll).

, Anexon - Termo de ComP:hllO.illSO.

, Anexom- Cronograma.

Manawi (AM), 08 dejlllllliro de 2019.

MARCELO PIRE8 SOARES
JuizFedcnl Dimor do Foro

Documento .ujnado ll1etmoiCllllflllm porMan:elo P1ftISoaftI, DInIor do Foro, mil 0810112019, h

16:38l,homio doBrasnia), eDIIforme art.1", m,"b",daLei 11.419!lOO6.
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