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________________________________________________________________________ 
 
MODALIDADE: CONVITE  

 
EDITAL Nº 81-2016-09-14 

 
ÁREA DEMANDANTE: GAM - GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 

 
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 
 Início do acolhimento da documentação: 

Data: 10/10/2016 às 10h30min 
 
 Recebimento da documentação até: 

Data limite: 18/10/2016 às 10h45min 
 

 Abertura da Sessão: 
Data: 18/10/2016 às 10h45min 

 
 Início do Sorteio: 

Data: 18/10/2016 às 11h 
 

 Formalização de Consultas e Esclarecimentos: até 14/10/2016 às 16h  
E-mail para contato: licitacoes@bbtecno.com.br, informando o n da licitação. 
Telefone para contato: (21) 2442-8921 

 
 Referencia de Tempo: Para todas as referências de tempo, será observado o 

horário de Brasília (DF). 

 
OBJETO: Selecionar cooperativas, integradas exclusivamente por catadores de resíduos 
recicláveis e/ou reutilizáveis, para a execução de recolhimento de resíduos nas 
dependências da COBRA TECNOLOGIA 
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1. INTRODUÇÃO 
1.1. A COBRA TECNOLOGIA, por intermédio da sua Comissão de Licitação, comunica 

que realizará procedimento de habilitação de cooperativas de catadores de material 

reciclável nos termos, mas sem limitar, do Decreto n. 5.940, de 25 de outubro de 2006 e 

da Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010. 

2. OBJETO 

2.1. Selecionar entidades sem fins lucrativos – cooperativas - integradas exclusivamente 

por catadores de resíduos recicláveis e/ou reutilizáveis, para a execução de recolhimento 

de resíduos nas dependências da COBRA TECNOLOGIA. 

3. DIVULGAÇÃO, DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA 

3.1. A divulgação do Edital ocorrerá pela expedição de cartas-convite às potenciais 

participantes ou qualquer outra forma que amplie sua divulgação. 

3.2. A sessão pública ocorrerá no dia 18/10/2016 na Matriz da COBRA TECNOLOGIA, 

situada na Estrada dos Bandeirantes, 7966 – Sala de Convivência, Curicica – 

Jacarepaguá, Rio de Janeiro (RJ), às 10h30min. 

3.3. Não havendo expediente, ou na ocorrência de qualquer fato superveniente 

impeditivo à realização da sessão pública na data marcada, esta será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário, anteriormente 

estabelecidos, exceto se a Comissão de Licitação manifestar-se em contrário. 

3.4.  Na sessão pública será feito o credenciamento, a abertura da documentação de 

habilitação, a sua respectiva análise e o processo de escolha por meio de sorteio, entre 

as devidamente habilitadas. 

4. HABILITAÇÃO 

4.1. Estarão habilitadas a coletar os resíduos recicláveis descartados as cooperativas 

de catadores de materiais recicláveis que atenderem aos seguintes requisitos: 

4.1.1. Estejam constituídas por catadores de materiais recicláveis que tenham a 

catação como única fonte de renda; 
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4.1.2. Não possuam fins lucrativos; 

4.1.3. Possuam infra-estrutura para realizar a triagem e a classificação dos 

resíduos recicláveis descartados; 

4.1.4. Possam providenciar meios para receber os resíduos a elas destinadas; 

4.1.5.  Apresentem o sistema de rateio entre os cooperados.  

4.2. A comprovação dos subitens 4.1.1 e 4.1.2 será feita mediante a apresentação de 

Estatuto ou Contrato Social e dos subitens 4.1.3, 4.1.4 e 4.1.5, mediante declaração das 

respectivas cooperativas. 

4.3. Para fins de habilitação, as cooperativas deverão apresentar capacidade operativa 

e infra-estrutura, apta a realizar o recebimento, triagem, classificação e transporte dos 

resíduos recicláveis descartados pela COBRA TECNOLOGIA, confirmada por vistoria que 

será realizada após a Sessão Pública nas entidades selecionadas, que contemple, pelo 

menos: 

4.3.1. Infra-estrutura para realizar a triagem e a classificação dos resíduos 

recicláveis descartados; 

4.3.2. Veículo automotor, próprio ou de terceiros, para transporte dos resíduos da 

fonte geradora às suas dependências; 

4.3.3. Equipamentos de segurança para manuseio de resíduos pelos seus 

cooperados. 

4.4. O não atendimento aos requisitos levará a cooperativa a ser automaticamente 

desclassificada do certame. 

5. REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

5.1. Os atos deverão ser praticados por representante legal que, devidamente 

credenciado, será o único admitido a intervir nas fases de procedimento de habilitação e a 

responder por sua cooperativa, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital.  

5.2. Para o credenciamento das cooperativas e seus representantes legais deverão ser 

apresentados à Comissão de Licitação, os seguintes documentos: 
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I – documento oficial de identidade (original e cópia) 

II – procuração que, na forma de lei, comprove a outorga de poderes, com firma 

reconhecida. 

III – original ou cópia autenticada do ato constitutivo, contrato ou estatuto social.  

5.3. O representante da cooperativa deverá entregar seus documentos de 

credenciamento juntamente com os documentos de habilitação, conforme item 4 deste 

Edital  

5.4. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 

cooperativa. 

5.5.  A não comprovação ou apresentação dos documentos de habilitação levará a 

eliminação do participante no certame. 

6. ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1. Os documentos de habilitação e credenciamento constantes dos subitens 4.3 e 5.2 

deverão ser entregues à Comissão de Licitação da COBRA TECNOLOGIA no momento 

em que for realizada a Sessão Pública. 

6.2. Os documentos de habilitação exigidos neste Edital poderão ser entregues em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 

colaborador desta Administração, desde que perfeitamente legíveis. 

6.3. O horário de entrega será às 10h30min do dia 18/10/2016 na sala de Convivência 

da COBRA TECNOLOGIA, situado na Estrada dos Bandeirantes, 7966 – Curicica – 

Jacarepaguá – RJ, previamente ao início da Sessão Pública. 

7. JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

7.1. Os documentos de habilitação apresentados pelas cooperativas serão analisados e 

julgados pela Comissão de Licitação da COBRA TECNOLOGIA, que emitirá parecer 

conclusivo.  

7.2. O resultado final do julgamento dos documentos de habilitação será divulgado no 

mesmo dia da realização da sessão pública.  
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7.2.1. A Comissão de Licitação realizará sorteio em sessão pública, entre as 

respectivas cooperativas devidamente habilitadas, que firmarão Termo de 

Compromisso com a COBRA TECNOLOGIA para efetuar a coleta dos 

resíduos recicláveis descartados regularmente; 

7.2.2. Na hipótese do item anterior, deverão ser sorteadas até 04 (quatro) 

cooperativas, sendo que cada uma realizará a coleta nos termos definidos 

neste Edital, por um período consecutivo de 06 (seis) meses, quando outra 

cooperativa assumirá a responsabilidade, seguida à ordem do sorteio; 

7.2.3. Concluído o prazo de 06 (seis) meses do Termo de Compromisso da última 

cooperativa sorteada, um novo processo de habilitação será aberto.  

8. COLETA 

8.1. A coleta deverá ser realizada nos dias e horários definidos pela Comissão de 

Coleta Seletiva, na Matriz da COBRA TECNOLOGIA. 

8.2. Com a finalidade de subsidiar as cooperativas que venham a participar deste 

processo, informamos que a nossa estimativa de produção diária de resíduos recicláveis 

é de 100 (cem) quilos. 

8.3. Os principais resíduos recicláveis produzidos por esta empresa são compostos por: 

8.3.1. Papéis, jornais, revistas, envelopes, formulários de computador, caixas de 

papelão, rascunhos, cartazes velhos e aparas de papel; 

8.3.2. Vidros 

8.3.3. Embalagens PET, embalagens de produtos de limpeza e higiene e materiais 

descartados feitos de PVC; 

8.3.4. Materiais ferrosos e de outros compostos metálicos. 

8.3.5. Óleo de cozinha. 

8.4. Não será feita a coleta de materiais não recicláveis, como copos descartáveis, 

lâmpadas, espelhos, papel higiênico, pirex, vidros planos, guardanapos, quaisquer 
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embalagens/recipientes/papéis contaminados por material orgânico (p. ex.: óleo/gordura), 

cerâmicas e adesivos. 

8.5. Inclui-se, ainda, na lista de materiais não coletados, àqueles oriundos de 

obras/construção civil, madeira, borracha e materiais perigosos de descarte específico, 

como pilhas e baterias. 

8.6.  Por questões de segurança física, pessoal e patrimonial, ao comparecer para a 

realização da coleta, é necessário que o cooperado possua, no mínimo, os seguintes 

itens: 

8.6.1. Caminhão; 

8.6.2. Luvas; 

8.6.3. Botas; 

8.6.4. Máscara; 

8.6.5. Uniformes; 

8.6.6. Crachás com nome e identificação do catador. 

9. FUNDAMENTO LEGAL 

9.1.  São eles: o Decreto nº. 5.940, de 25 de outubro de 2006,, a Lei nº 12.305, de 02 

de agosto de 2010, entre outros normativos vigentes.   

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1. A presente habilitação não importa necessariamente em obrigatoriedade da 

instrumentalização de Termo de Compromisso, podendo a COBRA TECNOLOGIA 

revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato 

superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação 

mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado para conhecimento dos 

participantes. A COBRA TECNOLOGIA poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os 

prazos para recebimento dos documentos de habilitação e/ou da divulgação do resultado 

do julgamento. 
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10.2. A participação das cooperativas neste processo de habilitação implica em aceitação 

de todos os termos deste Edital. 

10.3. Quaisquer informações adicionais poderão ser obtidas diretamente na Comissão de 

Licitação, localizada na Estrada dos Bandeirantes, 7966 – Curicica – Jacarepaguá – RJ. 

10.4. Caso haja somente um participante no processo licitatório ou se houver a 

participação de apenas 2 (dois) participantes com a futura desistência de 1 (um) deles  já 

habilitado, a vigência do termo de compromisso passará a ser de 06 (seis) meses 

prorrogáveis até 24 (vinte e quatro) meses. 

10.5. A celebração de Termo de Compromisso não acarretará qualquer vínculo 

empregatício entre a COBRA TECNOLOGIA e a cooperativa.  

11. ANEXOS 

 Anexo I – Modelo de Declaração (Condições Habilitatórias). 

 Anexo II – Declaração de Pleno Conhecimento dos Termos do Convite. 

 Anexo III – Declaração – Menor (Lei nº 9.854/99, reg.pelo Decreto nº 4.348/02). 

 Anexo IV – Minuta Termo de Compromisso. 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2016. 
 
 
Ítalo Augusto Dias de Souza 
 
Presidente da Comissão de Licitação 
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ANEXO I 
 
 

CONVITE nº 81-2016-09-14 
 
 

DECLARAÇÃO 
 (Condições Habilitatórias) 

 
_______________________________________________________(NOME DA 

COOPERATIVA) inscrita no CNPJ sob o número _____________________________, 

com sede no endereço 

___________________________________________________________, nº 

__________, bairro ________________________, cidade 

_____________________________________ no estado do(a) 

____________________________, neste ato representado pelo(a) Senhor(a) 

____________________________________________________, portador do RG 

n.º_________________, CPF nº. __________________ DECLARA expressamente que 

possui os Requisitos Habilitatórios do edital nº 81-2016-09-14, no que tange a capacidade 

de infra-estrutura para realizar a triagem e a classificação dos resíduos recicláveis 

descartados e de providenciar meios para receber os resíduos a nós destinados, para 

coletar os resíduos recicláveis descartados pela COBRA TECNOLOGIA e ainda 

apresentar o sistema de rateio entre os cooperados. 

 
 
Rio de Janeiro, _____de ________________de 2016.  
 
 
Representante legal: ______________________________________________  
(nome)  
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ANEXO II 
 
 

CONVITE nº 81-2016-09-14 
 

 
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DOS TERMOS DO CONVITE 

  
        (nome da empresa)                  ,  neste ato representada por      (nome do 
responsável)             , declara, para os devidos fins e efeitos legais, que se submete a 
todos os termos do Convite Nº 81-2016-09-14, da Cobra Tecnologia S.A., informando que 
aceitou todos os elementos mencionados no referido Convite, e no Decreto nº 5.940, de 
25 de outubro de 2006. 
 
 
 
 
 
Local e data: 
 
Assinatura: 
 
CPF nº: 
 
CI nº: 
 
Número do CNPJ: 
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ANEXO III 
 

CONVITE nº 81-2016-09-14 
DECLARAÇÃO  

 
Menor (Lei nº 9.854/99, reg. pelo Decreto nº 4.348/2002) 

 

 

Empresa ........................................................., inscrita no CNPJ n°....................................., 

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da 

Carteira de Identidade n°............................ e do CPF no ........................., DECLARA sob 
as penas da Lei ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V da LEI 8666/93, acrescido pela 

Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz(...) 

 

 

 

____________________ 

(local), data 

 

 

 

______________________ 

(representante legal) 

 

 
 
 
Obs: Em caso afirmativo, assinar a ressalva acima. 



COBRA TECNOLOGIA S.A. - CONVITE nº 81-2016-09-14 – SELEÇÃO DE COOPERATIVAS 

PARA COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA.  

www.licitacoes-e.com.br                    

 

 12 

ANEXO IV 
 

MINUTA DE TERMO DE COMPROMISSO  
 

Por este instrumento particular de Compromisso, que tem por base o Decreto 5940/06 

que institui a separação de resíduos recicláveis em órgãos e entidades da Administração 

Pública Federal Direta e Indireta, em que são partes a COBRA TECNOLOGIA, 

estabelecida na Estrada dos Bandeirantes, 7966, Curirica – Rio de Janeiro/RJ, CNPJ 

42.318.949/0001-84, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos pelo(s) 

seus representante(s) legal(ais) ao final qualificado(s) e assinado(s), doravante 

denominada simplesmente COMPROMITENTE e a (nome da cooperativa), endereço, 

CNPJ, doravante denominada COMPROMISSADA, neste ato representada na forma de 

seus atos constitutivos pelo(s) seus representante(s) legal(ais) aos final qualificado(s) e 

assinado(s), resolvem de comum acordo firmar o presente Termo de Compromisso, sob 

as seguintes cláusulas e condições: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente Termo de Compromisso tem por objeto a destinação de materiais 

recicláveis descartados, conforme Decreto 5940/06, à cooperativa de catadores de 

materiais recicláveis, para fins de reciclagem, com avaliação bimestral, pelo período de 

seis (6) meses.  

2. OBRIGAÇÕES DA COMPROMITENTE: 

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

disposição como lixo; 

 

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 

equipe da COMPROMISSADA; 
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c) Acompanhar as atividades de execuçao deste Termo de Referência avaliando 

os resultados por intermédio da Comissão de Coleta Seletiva; 

 

d) Analisar as propostas de reformulação do Termo de Referência desde que não 

impliquem mudanças do objeto; 

 

e) As referidas propostas devem ser apresentadas previamente, por escrito, 

acompanhadas de justificativas; 

 

f) Controlar e fiscalizar a execução deste Termo de Referência, inclusive, se for o 

caso, reorientando as ações, assumindo e/ou responsabilizando-se pelo 

mesmo, em virtude de paralisação das atividades ou de qualquer outro fato 

relevante que venha a ocorrer, de modo a evitar a descontinuidade das ações 

pactuadas. 

 

3. OBRIGAÇÕES DA COMPROMISSADA: 

 

a) Indicar à COMPROMITENTE a equipe, (composta exclusivamente por 

cooperados), que realizará a coleta do material destinado, no intuito de facilitar o 

acesso dos catadores às dependências da COMPROMITENTE; 

 

b) Não permitir a participação de terceiros não cooperados na consecução do 

objeto do contrato a ser elaborado, ainda que a título gratuito ou mediante 

relação empregatícia, salvo caso acima mencionado; 

 

c) Permanecer nas dependências do orgão apenas o tempo necessário para 

realizar a coleta de forma responsável e eficiente, para identificar materiais que 

possam interessar à coleta seletiva e para efetuar contatos com os servidores 

da limpeza e representantes da Comissão da Coleta Seletiva, necessários a 

ajustes e melhoria do processo, ou ainda para fortalecer ações de sensibilização 

dos colaboradores, para participação na coleta seletiva soiidária; 



COBRA TECNOLOGIA S.A. - CONVITE nº 81-2016-09-14 – SELEÇÃO DE COOPERATIVAS 

PARA COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA.  

www.licitacoes-e.com.br                    

 

 14 

d) Transportar os volumes coletados diretamente nos endereços da 

COMPROMITENTE até o galpão de triagem bem como registrar o peso dos 

materiais doados e posteriormente os valores recebidos pela sua venda, em 

planilha especifica para encaminhamento mensal à COMPROMITENTE; 

 

e) Zelar pela limpeza e higienização durante a coleta e o transporte dos materiais 

recicláveis, desde a fonte geradora até o galpão de triagem; 

 

f) Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos decorrentes de conduta 

inadequada dos cooperados nas dependências do órgão; 

 

g) Não utilizar o material coletado para finalidade contrária ao estabelecido no 

Termo de Compromisso a ser elaborado; 

 

h) Arcar com quaisquer ônus de natureza trabalhista, previdenciária ou social, 

decorrentes dos recursos humanos utilizados nos procedimentos de coleta, bem 

como todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre este Termo 

de Referência; 

 

i) Apresentar relatório semestral explicitando os resultados e benefícios obtidos 

por meio da coleta seletiva solidária, bem como fornecer informações à 
COMPROMITENTE, sempre que solicitado; 

 

j) Não autorizar o pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou 

qualquer espécie de remuneração adicional a colaborador ou servidor que 

pertença aos quadros de órgãos ou de entidades das Administrações Públicas 

Federal, Estaduais, Municipais ou do Distrito Federal; 

 

k) Fornecer gratuitamente, à COMPROMITENTE, amostras de produtos 

derivados de reciclagem, que possam ser utilizados para promover o Programa 

de Coleta Seletiva Solidária; 
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l) Comunicar, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade no 

cumprimento rotineiro do pactuado no Termo de Compromisso a ser firmado; 

 

m)  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. 7°, XXXIIII, da Constituição 

Federal; 

 

n) Apresentar no ato da assinatura do Termo de Compromisso, e semestralmente, 

informações sócio-econômicas da entidade; 

 

o) Fornecer relação dos cooperados que assumirão a responsabilidade pela 

execução dos serviços constantes no objeto deste Termo de Referência; 

 

p) Garantir que o sigilo das informações contidas nos papéis e/ou outros resíduos 

não sejam violadas; 

 

q) Preencher e atestar as planilhas de monitoramento disponibilizadas pela 

Empresa. 

Parágrafo único. A COMPROMITENTE não se responsabiliza por quaisquer danos ou 

prejuízos sofridos pela COMPROMISSADA ou seus cooperados na coleta ou no 

transporte do material doado, salvo em caso de não conformidade no acondicionamento 

dos resíduos. 

3.  DA EXECUÇÃO 

3.1 A Comissão de Coleta Seletiva da COMPROMITENTE estabelecerá os dias e 

horários para o recolhimento dos materiais pela COMPROMISSADA. 

3.2 As associações e cooperativas habilitadas poderão firmar acordo, perante a Comissão 



COBRA TECNOLOGIA S.A. - CONVITE nº 81-2016-09-14 – SELEÇÃO DE COOPERATIVAS 

PARA COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA.  

www.licitacoes-e.com.br                    

 

 16 

para a coleta seletiva para partilha dos resíduos recicláveis descartados. 

 

3.3 Caso não haja consenso, a Comissão para a Coleta Seletiva realizará sorteio, em 

sessão pública, entre as respectivas associassões e cooperativas devidamente 

habilitadas, que firmarão Termo de Compromisso com a COBRA Tecnologia S.A, para 

efetuar a coleta dos resíduos recicláveis descartados regularmente. 

 

3.4 Na hipótese do item 3.3, deverão ser sorteadas até quatro associações ou 

cooperativas, sendo que cada uma realizará a coleta, nos termos definidos neste 

documento. 

3.5 Caso os resíduos recicláveis não sejam recolhidos pela COMPROMISSADA nos dias 

e horários preestabelecidos pela Comissão de Coleta Seletiva, a COMPROMITENTE, a 

seu critério, providenciará outra destinação dos materiais, para que seus trabalhos não 

fiquem prejudicados. 

 

3.6 A COMPROMISSADA deverá identificar os catadores por meio de uniforme ou crachá 

específicos, a fim de viabilizar a retirada dos materiais com segurança. 

 

3.7 Os principais resíduos recicláveis produzidos pela COBRA, são compostos por: 

3.7.1 Papéis, jornais, revistas, envelopes, formulários de computador, caixas de 

papelão, rascunhos, cartazes velhos e aparas de papel. 

3.7.2 Vidros. 

3.7.3 Embalagens PET, embalagens de produtos de limpeza e higiene e materiais 

descartados feitos de PVC. 

3.7.4 Materiais ferrosos e de outros compostos metálicos. 

3.7.5 Óleo de cozinha. 
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3.8 Não será feita coleta de materiais não recicláveis, como copos descartáveis, 

lâmpadas, espelhos, papel higiênico, pirex, vidros planos, guardanapos, quaisquer 

embalagens/recipientes/papéis contaminados por material orgânico (ex.: óleo/gordura), 

cerâmicas e adesivos. 

 

3.9 Inclui-se, ainda, na lista de materiais não coletados, àqueles oriundos de 

obras/construção civil, madeira, borracha e materiais perigosos de descarte específico, 

como pilhas e baterias. 

 

3.10 Com a finalidade de subsidiar as cooperativas que venham a participar deste 

processo, informamos que a nossa estimativa de produção diária de resíduos recicláveis 

é de 100Kg (cem quilos). 

 

4. DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

4.1 Não haverá a transferência de recursos financeiros entre as partes para a execução 

do Termo de Compromisso a ser realizado, sendo que a consecução das ações previstas 

correrá à conta do orçamento próprio de cada compromissado, na medida de suas 

obrigações. 
 

5.   DA RESCISÃO 

5.1 O Termo de Compromisso poderá ser rescindido a qualquer tempo: 

a) Por ato unilateral da COMPROMITENTE, mediante comunicação formal, com aviso 

prévio de, no mínimo de 30 (trinta) dias; 

b) Por inadimplemento de qualquer das obrigações por parte da COMPROMISSADA; 

c) Por acordo entre os compromissados, desde que haja conveniência para a 

COMPROMITENTE. 
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Parágrafo único. Na hipótese de constatação de impropriedade ou 

irregularidade na execução do Termo de Compromisso, será suspensa a destinação de 

materiais recicláveis, notificando-se a COMPROMISSADA para sanear a situação, no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de rescisão do Termo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

6. DA DIVULGAÇÃO 
 

6.1 Em qualquer ação promocional da COMPROMISSADA relacionada com o objeto 

deste Termo será consignada a participação da COMPROMITENTE na mesma 

proporção atribuída a COMPROMISSADA e, em se tratando de material promocional 

gráfico, áudio e áudio-visual, deverá ser consignada a logomarca oficial da 

COMPROMITENTE na mesma proporção da marca ou nome da COMPROMISSADA. 

 

Parágrafo único. Fica vedada às partes a realização de despesas com 

publicidade, salvo as de caráter educativo ou de orientação social, e desde que não 

constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promocão de autoridades ou 

servidores públicos. 
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7. DA VIGÊNCIA 
 

7.1 A vigência do Termo de Compromisso terá duração de 06 (seis) meses prorrogáveis 

até 24 (vinte e quatro) meses, contadas da data da assinatura, observada a disposição 

do art. 4° do Decreto n° 5.940, de 25 de outubro de 2006. 

Rio de Janeiro,............ de ......................... 2016. 

 

COBRA TECNOLOGIA S.A. 

 

____________________________  ______________________________ 

Nome       Nome 

Cargo       Cargo 

CPF nº      CPF nº 

 

COOPERATIVA 
 
 

____________________________  ______________________________ 

Nome       Nome 

Cargo       Cargo 

CPF nº      CPF nº 
 
Testemunhas: 
 

________________________________  _________________________ 

Nome        Nome 

CPF        CPF 


