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1. OBJETO: 

1.1. Contratação de empresa especializada para fornecimento e implantação do „„Programa Recicle Bem, 

Faça O Bem”, programa educacional com viés de sustentabilidade, destinado a abranger 1.350 (hum mil 

trezentos e cinquenta) alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino do município de Restinga Sêca/RS, 

conforme Termo de Referência ANEXO I. 

 

2. DO OBJETIVO E FUNCIONAMENTO: 

2.1. O Programa Recicle Bem, Faça o Bem é um programa pioneiro de reciclagem correta, destinado às 

instituições de ensino, fornecendo o ciclo completo da cadeia de reciclagem. Ele foi criado com o objetivo 

de desenvolver projetos educacionais ligados à área de sustentabilidade e educação ambiental, onde visa 

conscientizar e estimular a reciclagem e separação correta do lixo, dos resíduos sólidos, gerando uma 

espécie de “troca”: embalagens recicláveis que se transformam em pontos e em uniformes escolar. O 

diferencial do programa é que os uniformes são produzidos com tecidos de uma linha de materiais 

sustentáveis, que abrange tecidos com fio de PET reciclado, algodão orgânico e até mesmo a Poliamida 

Biodegradável, entregando de volta ao aluno um KIT de uniforme escolar sustentável (contendo 08 peças do 

kit- 01 calça, 01 bermuda, 02 camisetas/ manga longa e curta, 01 casaco, 02 pares de meias e 01 par de tênis 

+ 02 Ecobags + 01 cartilha educativa por aluno), produzido com materiais que respeitam o meio ambiente e 

reciclados. 

2.2. Com a implantação do Programa, o Município receberá 09 (nove) máquinas coletadoras (ecopontos), 

que comprime os materiais recicláveis e os armazena, a serem distribuídas entre as escolas da rede 

municipal, além de cartilhas educativas, EcoBags sustentáveis e um aplicativo de uso exclusivo do Recicle 

Bem que estará disponível para serem baixados nos aparelhos celulares. 

2.2.1. As máquinas serão em regime de comodato, para uso, durante a execução do Programa; 

 

3. CONTRATADA: 

3.1. GABRIELA RODRIGUES EPP, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, com sede na 

localidade Água Branca s/n, Interior, CEP 99.315000, Mormaço/RS, inscrita no CNPJ nº 13.438.355/0001-

09. 

 

4. VALOR CONTRATADO E FORMA DE PAGEMENTO: 

4.1. O custo de implantação do Programa é de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) por aluno participante. O 

total de alunos da rede municipal de ensino é de 1.350 (hum mil trezentos e cinquenta), totalizando o valor 

total da contratação em R$ 445.500 (quatrocentos e quarenta e cinco mil e cinquentos), sendo que o primeiro 

pagamento de 50% do total será realizado em até 60 (sessenta) dias do início do contrato e desenvolvimento 

do programa, mesmo prazo em que a contratada deverá entregar as 09 (nove) máquinas coletoras 

(ecopontos). Os outros 50% serão pagos na entrega dos Kits de uniformes em até 90 (noventa) dias após a 

entrega das máquinas coletoras. 

4.2. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA (IBGE) do 

período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 

0,5% ao mês, pro rata. 

4.3. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria. 

 

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
5.1. As despesas decorrentes deste processo serão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

Classificação Funcional Programática Atividade/Projeto/Elemento de Despesa Fonte Bloqueio R$ 

12 361 00 08 2 034 2034 339039 20 445.500,00 
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5. JUSTIFICATIVA: 

5.1. Considerando que o Município possui O Programa de Coleta Seletiva e o Programa Jogue Limpo com 

Restinga, a Secretaria Municipal de Educação vem através de este Programa somar esforços na questão de 

preservação do Meio Ambiente, visando melhorar a qualidade de vida dos munícipes através de iniciativas 

voltadas para a consciência ambiental. Neste contexto a Educação estará cumprindo com as metas alinhadas 

aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), abaixo relacionado: 

1 – Erradicação da pobreza; 

3 – Saúde e bem estar; 

4 – Educação de qualidade; 

8 - Empregos dignos e crescimento econômico; 

10 – Redução da desigualdade; 

11 – Cidades e comunidades sustentáveis; 

12 – Consumo responsável; 

13 – Combate às mudanças climáticas; 

15 – Vida sobre a terra 

Além disso, O Programa será incluído no Projeto Político Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação 

destinado às escolas da rede municipal de ensino por meio de estratégias que garantam aos educando os o 

processo de ensino-aprendizagem no que se refere aos benefícios da reciclagem correta e sustentável para o 

meio ambiente, de forma a desencadear um engajamento por parte da comunidade escolar reconhecendo o 

seu papel social, visto que esta ação educa os alunos a respeito da responsabilidade ambiental e ensina a 

importância de reciclar para a preservação do meio ambiente, sendo-os avaliados nos aspectos qualitativos e 

quantitativos. 

A finalidade precípua do Projeto é o desenvolvimento da consciência e a educação ambiental desde a 

infância, importante para o planeta e para a qualidade de vida das pessoas. A educação ambiental é uma 

ferramenta importante para a mudança de comportamento, com objetivo de alcançar o desenvolvimento 

sustentável a partir de ações e mudanças de hábito, visando uma relação mais harmoniosa com o planeta. 

A marca Recicle Bem e suas derivações estão devidamente registradas pelo Processo nº 918154723 no INPI 

(Instituto Nacional da Propriedade Industrial). Assim como, os direitos autorais relativos à metodologia 

oriundas da criação do referido Programa estão adequadamente depositados no acervo da Biblioteca 

Nacional, conforme documentos anexos, o que tona a empresa Exclusiva na implantação do referido 

programa, além da vasta gama de experiência e notório conhecimento, conforme atestados de exclusividade 

anexos, sendo assim, resta justificada a escolha da contratada. 

Ademais, os benefícios da reciclagem para o município são inúmeros, dentre eles destacamos alguns que 

seguem: 

a) economicidade na coleta de lixo. Por exemplo, considerando que cada aluno consiga reciclar 

1.600 (mil e seiscentas) embalagens (latinhas de alumínio) ao final de um ano letivo, isto equivale 

aproximadamente a 23 (vinte e três) kg (quilogramas) de materiais reciclados por aluno, considerando que 

um município tenha 1.000 alunos, serão 23 (vinte e três) toneladas de resíduos que antes viraria lixo para ser 

beneficiado e virar um novo produto (cálculo variável conforme número de alunos de cada município). 

b) economia de um novo processo industrial relacionado à extração de novos recursos naturais, e redução da 

poluição (solo, água e ar) com o descarte correto dos resíduos pelos alunos e comunidade escolar; 

c) formar cidadãos mais responsáveis e conscientes através da educação ambiental e projetos educacionais 

de sustentabilidade; 

d) incentivar os munícipes a fazer a separação correta dos resíduos para que a coleta seletiva possa ser 

eficaz; 

e) diminuição dos custos com limpeza urbana e; 

f)diminuição na quantidade de resíduos nos aterros sanitários ou depósitos de lixo, prolongando a vida útil 

destes locais.  
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6. JUSTIFICATIVA DE PREÇO: 

6.1. O preço é condizente com o valor de mercado, conforme documentos anexos. 

 

7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei 8.666/93 e suas alterações.  

 

Restinga Sêca, 03 de Dezembro de 2021. 

 

 

 

PAULO RICARDO SALERNO 

Prefeito Municipal 

Essa Inexigibilidade e seus anexos foram 

examinados e estão de acordo com a 

legislação vigente. 

 

MARCELO SELHORST 

Procurador Jurídico 

OAB/RS – 70.896 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Item Descrição Unidade Quantidade 
Vlr. Unit. 

R$ 
Subtotal R$ 

1 Implantação do “PROGRAMA RECICLE BEM, 

FAÇA O BEM”, programa educacional com viés de 

sustentabilidade, destinado a abranger 1.350 (hum mil 

trezentos e cinquenta) alunos das escolas da Rede 

Municipal de Ensino do município de Restinga Sêca/ 

RS. 
Nesse sentido o programa visa oferecer uma troca: 

embalagens sustentáveis por uniformes sustentáveis. 
Os uniformes são produzidos com tecidos de uma 

linha de materiais sustentáveis, que abrange tecidos 

com fio de PET reciclado, algodão orgânico e até 

mesmo a Poliamida Biodegradável, entregando de 

volta ao aluno um KIT de uniforme escolar 

sustentável (contendo 08 peças do kit -01 calça, 01 

bermuda, 02 camisetas/ manga longa e curta, 01 

casaco, 02 pares de meias e 01 par de tênis + 02 

Ecobags + 01 cartilha educativa por aluno), produzido 

com materiais que respeitam o meio ambiente e 

reciclados. 

UNID 1.350 R$ 330,00 R$ 445.500,00 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


