
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

EDITAL

DE SELEÇÃO DE ENTIDADE DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEI S PARA
RECEBIMENTO DE AUTOS FINDOS DESCARTADOS

 

1 -  O Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária  de Tucuruí TORNA PÚBLICO a todos quantos
possam interessar que selecionará entidade social sem fins lucrativos para destinação de autos judiciais
findos com temporalidade esgotada, conforme lista disponível no sítio virtual da Subseção Judiciária de
Tucuruí  no  link  <http://portal.trf1.jus.br/sjpa/institucional/subsecoes-judiciarias/subsecao-judiciaria-
de-tucurui/avisos/subsecao-de-tucurui-elimina-autos-de-processos-judiciais-findos.htm>, nos termos da
Portaria PRESI 600-107, de 17/04/2008 e da Portaria PRESI CENAG 413, de 30 de setembro de 2011,
bem como da Lei 8.666/93 e o Decreto 5.940/2006.

2  -  As entidades deverão estar  constituídas na  forma  de  associação ou  cooperativa  de  coleta  de
resíduos  e atender ao disposto no artigo 3º da Comissão de Coleta Seletiva Solidária, cuja redação
segue abaixo:

Art. 3º Estarão habilitadas a coletar os resíduos recicláveis e descartados no âmbito
do TRF 1ª Região as associações e cooperativas de
catadores de materiais recicláveis que atenderem aos seguintes requisitos:
I – estar formal e exclusivamente constituída por catadores de materiais recicláveis
que tenham a catação como única fonte de renda;
II – não possuir fins lucrativos;
III  – possuir  infra-estrutura para realizar  a triagem e a classificação dos resíduos
recicláveis descartados;
IV – apresentar o sistema de rateio entre os associados e cooperados.
§  1º Caberá às associações e  cooperativas a  apresentação à  Comissão de  Coleta
Seletiva Solidária da seguinte documentação comprobatória:
1. estatuto ou contrato social para os incisos I e II;
2. declaração das respectivas associações e cooperativas para os incisos III e IV.

 

3  -  A  seleção  das  entidades  ficará  a  cargo  da  Direção  de  Secretaria  Judiciária  e  da  Comissão
Permanente de Avaliação Documental da Subseção Judiciária de Tucuruí.

4  -  As  inscrições  poderão  ser  feitas  o  dia  30  de  maio  de  2018  através  do  e-mail  institucional:
01vara.tuu@trf1.jus.br,  encaminhando a  documentação acima  citada  e  manifestando interesse  em
cadastro para recebimento de material reciclável.

5 - Havendo mais de um inscrito e não existindo concordância quanto ao rateio do material, a seleção
atenderá  a  critérios objetivos que  melhor  representem o  interesse da  administração,  priorizando o
menor custo da Administração Pública no deslocamento do material.

6  -  Persistindo a  igualdade  absoluta  de  condições dos habilitados,  serão utilizados os critérios de
desempate previstos no artigo 3º, §2º, da Lei 8.666/93, bem como, de forma subsidiária, sorteio de
entidades para receber materiais recicláveis semestralmente.

7 -  A entidade selecionada firmará convênio com a Subseção Judiciária  de Tucuruí,  cuja  validade
perdurará pelo tempo necessário para destinação do material reciclável a ser encaminhado, podendo ser

SEI/TRF1 - 6005438 - Edital https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

1 de 2 10/05/2018 11:24



renovado semestralmente.

8 - O resultado da seleção será divulgado até dia 1º de junho de 2018, na página oficial da Subseção
Judiciária de Tucuruí e no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 1ª Região.

9 - Os casos omissos serão decididos mediante provocação de qualquer interessado, pela Direção da
Subseção.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Tucuruí/PA, 08 de maio de 2018

 

 

HUGO LEONARDO ABAS FRAZÃO

Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Tucuruí

Documento assinado eletronicamente por Hugo Leonardo Abas Frazão, Juiz Federal Diretor da
Subseção Judiciária, em 10/05/2018, às 11:23 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 6005438 e o código CRC FD2EA73B.
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