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    EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019. 
 
 
O MUNICÍPIO DE NANUQUE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 
Administrativa na Av. Geraldo Romano, 135, Centro, Nanuque – MG, representado neste ato 
pelo prefeito municipal,  Sr. Roberto de Jesus   através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE, com sede administrativa localizada a Antônio Barroso, 120 Bairro Industrial, 
em conformidade com a Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, comunica 
que está procedendo ao chamamento público para fins de   CREDENCIAMENTO DE 
EMPRESAS PARA RECOLHIMENTOS, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO 
FINAL DE RESIDUOS ELETROELETRONICOS CONFORME CONDIÇOES PROPOSTAS 
PELO MUNICIPIO DE NANUQUE-MG.  
 
O envelope contendo a documentação de habilitação será recebido na Sala de Reuniões da 
Comissão Permanente de Licitação localizada na Avenida Geraldo Romano, 135, Centro, 
Nanuque – MG, dia  09/03/2020 as 09h00minhs, quando, será iniciado a análise da 
documentação para credenciamento dos mesmos. 
     
1 – DO OBJETO 
 
REFERE-SE ÀO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA RECOLHIMENTOS, 
TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS 
ELETROELETRONICOS CONFORME CONDIÇOES PROPOSTAS PELO MUNICIPIO DE 
NANUQUE-MG, conforme segue: 
 

Item Descrição produtos/serviços 
Local da prestação 
do serviço  

   Quant. 

01 

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA RECOLHIMENTOS, 
TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO 
E DESTINAÇÃO FINAL DE 
RESIDUOS ELETROELETRONICOS 
CONFORME CONDIÇOES 
PROPOSTAS PELO MUNICIPIO DE 
NANUQUE-MG. 

   Nanuque 

 
 
 
  01 

    

 
I –  O presente credenciamento não ensejará qualquer espécie de repasse financeiro e/ou 
remuneração de qualquer espécie a qualquer das partes, devendo cada uma das partes 
desenvolver  e executar as ações de sua responsabilidade e com seus próprios recursos; 
 
II –   No caso em que sejam necessárias eventuais despesas comuns as mesmas devem ser 
previamente discutidas e expressamente acordadas por estrito.  
 
2 – DAS CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO: 
  
2.1-  A participação neste processo implica a aceitação plena e irrevogável das normas deste 
Edital. 

 
2.2 – Estarão habilitadas a receber os resíduos todas as Pessoas Jurídicas (Entidades, 
Associações, Cooperativas e Empresas) que preencham os requisitos de habilitação previstas 
neste edital. 
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2.3 A comprovação dos requisitos exigidos no subitem 2.1, será feita  mediante a apresentação 
dos documentos solicitados. 
 
2.4 – Para habilitação nesta licitação, o interessado deverá apresentar os documentos abaixo 
relacionados, na seguinte forma: 
 
2.5 – Envelope n° 01 – Habilitação, lacrado, com os seguintes dizeres na sua parte externa 
frontal: 
 
À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE - MG 
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2019. 
HORÁRIO DA ABERTURA: 09h00min 

 

OBJETO: REFERE-SE ÀO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA RECOLHIMENTOS, 

TRANPORTE, ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS 

ELETROELETRONICOS CONFORME CONDIÇOES PROPOSTAS PELO MUNICIPIO DE 

NANUQUE-MG. 

 

Envelope n° 01 – HABILITAÇÃO:  
 
a) Certificado de Registro Empresarial, no caso de firma individual, acompanhado de CPF e 

RG;  
 

b)   Ato Constitutivo (estatuto ou contrato social), acompanhado das alterações posteriores, no 
caso de inexistência de Contrato consolidado, devidamente arquivado no Registro de 
Empresas, em se tratando de Sociedades Empresariais, no caso de Sociedade por Ações, 
acompanhado da ata arquivada da assembléia da última eleição da diretoria e no caso de 
Sociedades Simples, acompanhado de alterações. O contrato social deverá estar de acordo 
com a Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e, em se tratando de ME ou EPP, também 
deverá estar de acordo com a Lei Complementar nº 123/06; 
 
c)  Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
 
d) Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental (CADRI) emitido pela 
SIAM (sistema Integrado de informação ambiental) que aprova o encaminhamento dos 
resíduos a locais de disposição final;  
 
2.6 - Os documentos relativos à REGULARIDADE FISCAL são os seguintes: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; 
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliários); 
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal/INSS; 
e) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 
f) Prova de Regularidade Trabalhista; 
g) Alvara de localização e funcionamento. 
 
 

2.7  Para efeito de validade dos documentos de regularidade fiscal, se outro prazo não constar 
do Ato Normativo ou do próprio documento, será considerado o período de 60 (sessenta) dias 
entre a data de expedição e a data para entrega dos envelopes. 
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3. Outras comprovações necessárias: 
 
a)  Declaração, em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da participante, 
assegurando que não há fato impeditivo da habilitação (Anexo III); 
 
b)  Declaração da participante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante 
legal, de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem com menos de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho, salvo, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal de 1988 (Lei nº. 9.854/99) (Anexo IV); 
 
c) Declaração de possuir infraestrutura para realizar a coleta, transporte e destinação do 
tecnológicos (lixo eletrônico), incluindo pilhas e baterias; possuir coletores, em bom estado de 
conservação, para o recebimento do material; e que destinará o produto coletado de forma 
adequada visando a sua reciclagem, de acordo com as normas vigentes. 
 
3.1  A documentação poderá ser apresentada no original ou por qualquer processo de cópia 
desde que autenticada por Cartório competente, ou mesmo, cópia simples acompanhada do 
original. 
 
3.2  Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em 
substituição aos documentos aqui exigidos. 
 
3.3 Toda a documentação de habilitação deverá estar vigente, observando os respectivos 
prazos de validade. Os documentos deverão corresponder ao mesmo número do CNPJ. 
 
 4. DA HABILITAÇÃO, CREDENCIAMENTO E DO TERMO DE COMPROMISSO. 
 
4.1. Com a Pessoa Jurídica habilitada será celebrado o credenciamento e o acordo através do 
Termo de Compromisso. 
 
4.2. O prazo de validade será de 12 (doze) meses prorrogável, pelo mesmo período, a critério 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, limitado á 60 meses. 
 
5 – DAS DESPESAS  
 
I – O presente credenciamento não ensejará qualquer espécie de repasse financeiro/ou  
remuneração de qualquer espécie das partes, devendo cada uma das partes desenvolver e 
executar as ações de sua responsabilidade e com seus próprios recursos, no caso em que 
sejam necessárias eventuais despesas comuns, as mesmas devem ser previamente discutidas 
e expressamente acordadas por escrito.  
 
7-  Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 

a) ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA 
b) ANEXO II – MINUTA DE TERMO DE COMPROMISSO 
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MUNICÍPIO DE NANUQUE 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1. DO OBJETO 
 
 O presente Termo de Referência tem por objeto a  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

RECOLHIMENTOS, TRANPORTE, ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 

RESIDUOS ELETROELETRONICOS CONFORME CONDIÇOES PROPOSTAS PELO 

MUNICIPIO DE NANUQUE-MG. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO. 
 

2.1 - Esta solicitação se justifica pelo fato da necessidade de implementação da politica de 
resíduos sólidos no Município, e o gerenciamento ou gestão de REE- Resíduo de Equipamento 
Eletrônicos (É todo resíduo ou material produzido pelo descarte de equipamentos eletrônicos), 
visto a falta de logística reversa para esse tipo de resíduo, e para conter problemas de 
contaminação por substancia como: chumbo, cadmio, berilo, entre outros que podem 
contaminar o solo e água, mesmo em aterros controlados ou sanitários. 

  

3. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS. 
 
3.1 Os itens ora licitados, enquadram – se na conceituação de serviços comuns, cujos padrões 

de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo Termo de Referencia, 
por meio de especificações usuais no mercado. 
 

4. ENTREGA E  CREITRIOS E ACEITAÇÃO DO OBJETO. 
 
4.1. O prazo para a prestação do serviço e de ate 12 (doze) meses. 
 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE (MUNICIPIO). 

5.1  Definir local para instalação de armazenamento de resíduos eletroeletrônicos, gerenciar a 

sua operacionalização e o carregamento dos veículos de transporte de resíduos 

eletroeletrônicos , certificando – se e garantindo que o local atenda as exigências legais 

para que se destina, comunicando a empresa contratada sobre  a disponibilidade de 

resíduos para recebimento com ate 72 (setenta e duas ) horas de antecedência. 

5.2 Comunicar a estimular a população local ao cumprimento do objeto do presente Convenio. 

5.3 Garantir a disponibilidade do local de armazenamento para recebimento dos resíduos 

eletroeletrônicos do Município; 

5.4  Informar a empresa conveniada, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, comunicações 

recebidas de órgãos ambientais ou do Ministério Publico que possam acarretar prejuízo a 

realização do presente contrato;  
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5.1  São de obrigação da Contratante receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no 

Edital e seus anexos; 

5.1.1   Fiscalizar a realização dos serviços no prazo e condições estabelecidas no Termo de 

Referência e seus anexos; 

6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 

6.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, seus 
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto; 

6.1.1. Realizar o serviço conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de 
Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 
indicações referentes ao prazo de garantia e validade; 

6.1.3. Responsabilizar-se pelos danos decorrentes dos defeitos relativos à prestação dos 
serviços, de acordo com os art. 14, §1º, I, II, III, § 2º, §3º, I,II, § 4º, art. 20, I, II, III, §1º e 2º, e 
art.  21, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

6.1.4. Reexecutar, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Referência, o serviço defeituoso; 

6.1.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede 
a data do término para realização do serviço, os motivos que impossibilitem o cumprimento do 
prazo previsto, com a devida comprovação; 

6.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a realização do 
serviço; 

6.1.7. Receber os resíduos eletroeletrônicos que se encontrarem no local de armazenamento, 
com freqüência a ser estabelecida “entre as partes”, após o início das operações, dando-lhes 
destinação ambientalmente adequada, nos termos da legislação vigente, em particular a 
resolução 258/99 do CONAMA;  
 
6.1.8. Informar com o setor responsável  o SEMMA Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
Nanuque MG: a quantidade de resíduos a ser retirados do local de armazenamento para serem 
encaminhados à destinação adequada, No prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas. 
 
6.1.9. Emitir certificado de destinação ambiental adequada dos resíduos eletroeletrônicos 
gerados ao município. 
 
6.1.10. Emitir nota a cada recebimento de carga de resíduo, com as quantidade dos mesmos;   
 
6.1.11. Garantir a disponibilidade de local para recebimento e armazenamento dos resíduos 
eletroeletrônicos enviados pelo município conveniado; 

 

7. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

7.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 
acompanhar e fiscalizar a regularidade do serviço prestado, anotando em registro próprio todas 
as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 
regularização de falhas ou defeitos observados. 
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7.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do 
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 
art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

7.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 
para as providências cabíveis. 

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993;  

8.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 

8.1.2. Fraudar na execução do contrato; 

8.1.3. Comportar-se de modo inidôneo; 

8.1.4. Cometer fraude fiscal; 

8.1.5. Não mantiver a proposta; 

8.1.6. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

8.2. O Contratado que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

8.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 

8.2.2. Multa moratória de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso 
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

8.2.3. Multa compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
inexecução total do objeto; 

8.2.3.1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

8.2.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 
até dois anos;  

8.2.5. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento 
no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

8.2.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que o Contratado ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 
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8.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 
empresas e os profissionais que: 

8.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

8.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

8.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 

8.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se 
o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

8.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

8.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de 
Fornecedores. 

9. DAS DESPESAS 

9.1. O presente credenciamento não ensejará qualquer espécie de repasse financeiro e/ou 
remuneração de qualquer espécie a qualquer das partes, devendo cada uma das partes 
desenvolver e executar as ações de sua responsabilidade e com seus próprios recursos, No 
caso em que sejam necessárias eventuais despesas comuns, as mesmas devem ser 
previamente discutidas e expressamente acordadas por escrito. 
 

10. DA VIGENCIA DO PROCEDIMENTO 

9.1. O Procedimento vigorará pelo prazo de até sessenta meses  a partir da data de sua 
assinatura, facultada a sua revisão, por acordo entre as partes, mediante termo aditivo, com 
antecedência mínima de 02(dois) meses. 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
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ANEXO II 

 
TERMO DE COMPROMISSO 

 
O  MUNICÍPIO DE Nanuque  – MG, entidade de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o 
N.°18.398.974/0001-30 representado neste ato pelo Exmo. Sr. ROBERTO DE JESUS, Prefeito 
Municipal em exercício, portador do RG 5.562.92 e CPF  626.515.796-53, doravante 
denominada simplesmente CREDENCIANTE, e, de outro lado, a empresa 
___________________________,estabelecida ________________, inscrita no CNPJ /MF sob 
o N.° ________________, 
representada neste ato pelo Sr. _______________________, portador da Cédula de 
Identidade 
R.G. N.° ___________ e C.P.F. N.° __________, doravante denominada CREDENCIADA, têm 
entre si como justo e contratado o seguinte:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. O presente Termo de Compromisso tem por objeto o credenciamento no Programa Rede 
de Coleta Solidária, consistente na coleta, transporte, descaracterização e a destinação de 
resíduos tecnológicos (lixo eletroeletrônico), incluindo pilhas e baterias, em pontos específicos 
do município, desde que estejam aptas à coleta, transporte, armazenamento e destinação final 
desse material, de acordo com as normas vigentes. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPES 
 
2.1. Compete ao MUNICÍPIO DE NANUQUE MG: 
 
a)       disponibilizar o espaço para os coletores do resíduo, bem como permitir o acesso nos 
pontos previamente selecionados; 
 
b)       acompanhar as atividades de execução deste Termo de Compromisso, avaliando os  
resultados;  
 
c) controlar  e fiscalizar a execução deste Termo de Compromisso, inclusive, se for o caso, 
reorientando as ações 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; 
 
d) elaborar material informativo e educativo, como placas e folhetos; 
 
e)       fazer a comunicação e a divulgação dos pontos de coleta; 
 
f)        destinar o resíduo apenas à empresa responsável pela coleta naquele ponto. 
 
2.2. Compete à COLETORA: 
 

a)    executar as atividades previstas neste Termo de Compromisso com observância ao 
objeto pactuado; 

 
b)  indicar ao MUNICÍPIO um representante legal; 
 
c) responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos decorrentes de conduta inadequada 
dos cooperados, associados e/ou empregados; 
 
d) não utilizar o material para finalidade contrária ao estabelecido pela legislação ambiental; 
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e) arcar com quaisquer ônus de natureza trabalhista, previdenciária ou social, decorrentes dos 
recursos humanos utilizados nos trabalhos realizados por seus colaboradores, bem como todos 
os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre este Termo de Compromisso; 
 
f) apresentar informações, com freqüência a ser estipulada pelo programa de 
acompanhamento e controle, explicitando os resultados e benefícios obtidos por meio da 
destinação dos resíduos; 
 
g) comunicar, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade no cumprimento rotineiro do 
pactuado neste Termo de Compromisso; 
 
h) disponibilizar coletores com dimensões adequadas, a serem previamente aprovados pela 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para cada um dos pontos sob sua responsabilidade, 
em bom estado de conservação; 
 
i) entregar, a cada coleta, com freqüência previamente estipulada, à Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente, Certificado de Destinação de Resíduos; 
 
j) dar apoio logístico a mutirões a serem realizados a critério da SMMA; 
 
k) responsabilizar-se pelos coletores e pela coleta; 
 
l) responsabilizar-se pelo correto transporte e destinação.  
 
Parágrafo único. O MUNICÍPIO não se responsabiliza por quaisquer danos ou prejuízos 
sofridos pela COLETORA ou seus cooperados/associados/empregados na coleta ou no 
transporte do material disponibilizado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO 
 
3.1. Os resíduos serão coletados pela COLETORA através dos pontos de coleta determinados 
pelo MUNICÍPIO. A Coletora deverá coletar os resíduos, efetuar a pesagem e separação e 
apresentar relatório trimestral dos materiais recebidos, constando volume e destinação. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
4.1. Não haverá a transferência de recursos financeiros entre as partes para a execução do 
presente Termo de Compromisso. Estando, desde já, ciente a COLETORA de que não 
receberá qualquer pagamento em dinheiro ou qualquer tipo de contrapartida, sendo que a 
consecução das ações previstas correrá à conta do orçamento próprio de cada partícipe, na 
medida de suas obrigações. Cada entidade ou empresa ficará responsável pelos custos 
advindos da coleta e destinação adequada dos materiais, incluindo transportes, tributos, taxas 
e todo e qualquer outro custo que possa advir para o total adimplemento de suas obrigações, 
não cabendo à Prefeitura ou à Instituição cedente do espaço para colocação dos coletores 
qualquer ônus. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 
 
5.1. O período de vigência do presente Termo de Compromisso será de (12) meses, com início 
a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO 
 
6.1. O presente Termo de Compromisso poderá ser rescindido a qualquer tempo: 
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a) por interesse de qualquer uma das partes, mediante comunicação formal, com aviso prévio 
de, no mínimo, 30 (trinta) dias; 
 
b) por inadimplemento de qualquer das obrigações por parte da COLETORA; 
 
c) na ocorrência de caso fortuito ou de força maior regularmente comprovado, impeditivo da 
execução do presente Termo. 
 
Parágrafo único. Na hipótese de constatação de irregularidade na execução deste Termo de 
Compromisso, será suspensa a coleta de resíduos, notificando-se a COLETORA para sanar a 
situação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de rescisão do Termo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO 
                 

7.1  - As partes elegem o Foro da Comarca de Nanuque-MG, para dirimir qualquer questão 

contratual, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. E por 

estarem acordes, declaram as partes, aceitar as disposições estabelecidas nas cláusulas do 

presente contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais regulamentares 

pertinentes, firmando-o em 3 (três) vias de igual teor e forma. 

 

              Nanuque-MG,  06  de Fevereiro  de 2020. 
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