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1. APRESENTAÇÃO
Fundada em 29 de junho de 2011, a ABREE - Associação Brasileira de Reciclagem de
Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, é entidade gestora, sem finalidade econômica, que
atende a requisitos técnicos de gestão, com o objetivo de estruturar, implementar e
operacionalizar modelo coletivo de sistema de logística reversa de produtos
eletroeletrônicos e seus componentes de uso doméstico em território nacional.
Em atendimento ao Decreto Federal nº 10.240/2020, que regulamenta a Política Nacional
de Resíduos Sólidos quanto à implementação desse sistema de logística reversa, a ABREE
apresentou ao Ministério do Meio Ambiente, na qualidade de entidade gestora, a sua
efetiva representatividade de empresas fabricantes e importadoras de produtos
eletroeletrônicos.
Pelo presente instrumento, a ABREE – Associação Brasileira de Reciclagem de
Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos, torna público a chamada para seleção de projetos e
soluções relacionadas ao sistema de logística reversa de produtos eletroeletrônicos de
uso doméstico, na qual receberá propostas de potenciais entidades, organizações ou
parceiros para, conjugando esforços, viabilizar a execução de ações, procedimentos e
meios destinados à implementação e à operacionalização desse sistema, observando as
diretrizes do citado Decreto Federal 10.240/2020.

2. OBJETIVO
A presente chamada tem por objetivo identificar e selecionar potenciais entidades,
organizações ou parceiros que executam e/ou tenham interesse em participar de ações,
procedimentos e meios destinados à implementação do sistema de logística reversa de
produtos eletroeletrônicos de uso doméstico através da instalação, do desenvolvimento,
da inovação ou do aprimoramento de canais e/ou cadeias de recebimento desses
produtos descartados em território nacional.
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3. PÚBLICO-ALVO
Poderão participar desta chamada pública toda e qualquer entidade, organização ou
empresa que apresente projetos e/ou soluções que viabilizem o retorno de produtos
eletroeletrônicos de uso doméstico e seus componentes conforme as premissas
estabelecidas no Decreto Federal 10.240/2020, sendo necessário o cumprimento dos
requisitos estabelecidos no item 3.

4. PREMISSAS BÁSICAS DE ENQUADRAMENTO DOS PROJETOS E/OU SOLUÇÕES
Os requisitos mínimos (operacionais e legais) para a submissão de projetos e/ou soluções
relacionadas à logística reversa de produtos eletroeletrônicos de uso doméstico e seus
componentes são:

4.1.

Cumprimento de requisitos legais
4.1.1. Adequação e atendimento ao Decreto Federal nº 10.240/2020

A empresa parceira deverá apresentar informações e dados relacionados a projetos
e/ou soluções de estruturação, implementação e operacionalização de sistema de
logística reversa de produtos eletroeletrônicos de uso doméstico (uso residencial ou
familiar, exclusivamente de pessoa física), fornecendo meios, ações e/ou
procedimentos destinados a viabilizar o retorno e a destinação final ambientalmente
adequada.
Em função do escopo desta chamada, as potenciais entidades, organizações ou
parceiros participantes deverão apresentar as documentações conforme itens
4.1.2.1 e 4.1.2.2. Já as empresas que, porventura, executem serviços de
consolidação e manufatura reversa deverão estar devidamente homologadas pela
ABREE.
Empresas, startups, cooperativas e outras entidades e organizações que possuam
outros tipos de soluções para a captação de produtos eletroeletrônicos e
eletrodomésticos de uso doméstico, atendendo as premissas estabelecidas no
Decreto Federal 10.240/2020 e que não ofereçam transporte, consolidação e/ou
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manufatura reversa, poderão apresentar suas propostas não sendo obrigatória a
apresentação dos documentos estabelecidos nos itens 4.1.2.1 e 4.1.2.2, desde que
estejam em conformidade com legislações vigentes e com os requisitos internos da
ABREE.
Importante: a escolha dos projetos e soluções será realizada com base nos seguintes
critérios: condições de atendimento à regulação, cobertura geográfica, viabilidade
operacional, capacidade técnica, nível de inovação, potencial de captação de
produtos, sustentabilidade financeira, capacidade de fortalecer a colaboração,
mecanismos de avaliação e monitoramento, replicabilidade, dentre outros.

4.1.2. Apresentação da documentação aplicável
a)

possuir, no momento da apresentação do projeto ou solução cadastro ativo

comprovado por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;
b)

ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades

e finalidades compatíveis com o objeto do instrumento a ser pactuado;
c)

possuir instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento do

objeto do projeto e/ou solução;
d)

deter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do objeto

desta chamada;
e)

apresentar certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de

contribuições, de dívida ativa e trabalhista;
f)

comprovar que funciona no endereço declarado pela entidade, por meio de

cópia de documento hábil, a exemplo de conta de consumo ou contrato de
locação.
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4.1.2.1.

Documentos para projetos e soluções relacionadas ao transporte e

consolidação de produtos eletroeletrônicos
a)

Alvará de Funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal;

b)

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB (ou equivalente);

c)

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

d)

Licença Ambiental de Operação ou Certificado de Dispensa emitida pelo
órgão ambiental competente;

Importante: É de responsabilidade do proponente a obtenção de todas as
autorizações e licenças necessárias para a execução do projeto e/ou solução,
bem como as exigências de transporte de produtos perigosos (caso seja
aplicável) conforme a Resolução ANTT 5232/16 e suas alterações, no que se
refere a produtos eletrônicos contendo baterias de íon de lítio, uma vez que, a
depender do volume transportado no caminhão, algumas exigências se fazem
necessárias.

4.1.2.2.

Documentos para projetos e soluções de manufatura reversa

a) Alvará de Funcionamento emitido pela prefeitura;
b) Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB (ou equivalente);
c) Licença de Operação estadual emitida pelo órgão ambiental competente que
comprove aptidão para a atividade fim desta Chamada;
d) Certidão Negativa de Débitos com o órgão ambiental competente;
e) Cadastro Técnico Federal do Ibama – CTF;
f)

Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do Ibama;

g) Certificação ISO (será um diferencial);
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
Importante: É de responsabilidade do proponente a obtenção de todas as
autorizações e licenças necessárias para a execução do projeto e/ou solução.
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4.1.2.3. Comprovação de capacidade técnica para projetos e soluções de
manufatura reversa
Para projetos e soluções que proponham executar ações e procedimentos de
manufatura reversa, é necessário apresentar atestado, relatório ou declaração de
capacidade técnica que descreva a execução e/ou entrega de atividades e/ou
serviços anteriores semelhantes ao objeto desta Chamada Pública.
A comprovação de capacidade técnica pode ser emitida por qualquer empresa
privada ou órgão público para qual a empresa já tenha prestado serviço.
O projeto deverá demonstrar a capacidade de atendimento às Normas Brasileiras
que envolvem Manufatura Reversa de Eletroeletrônicos em suas versões mais
atuais:
a) NBR 15960 - Fluídos Refrigerantes - Recolhimento, Reciclagem e
Regeneração (3R) Procedimento;
b) NBR 16156 - Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos - Manufatura
Reversa;
c) NBR 15833 - Manufatura Reversa de Aparelhos de Refrigeração.
Importante: Caso haja dúvidas sobre a veracidade das informações recebidas a
ABREE poderá solicitar documentos que comprovem sua regularidade, como, por
exemplo, contrato, notas fiscais etc.

4.1.2.4. Conteúdo do documento de comprovação de capacidade técnica
O documento de comprovação de capacidade técnica deverá:
a) Ser elaborado em papel timbrado de quem está emitindo (empresa privada
ou órgão público);
b) Incluir os dados completos da empresa emitente (razão social, CNPJ,
endereço);
c) Assinatura e dados do responsável (com carimbo se possível) que responde
pela empresa ou órgão emitente;
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d) Dados da empresa que executou as atividades e/ou os serviços (razão
social, CNPJ, endereço);
e) Informações detalhadas sobre as atividades e/ou os serviços que foram
executados;
f)

As quantidades processadas, a duração e o período do contrato;

g) Declaração de que a empresa emitente ficou satisfeita com a execução dos
serviços prestados.

4.1.3. Demonstração de rastreabilidade
Os projetos e soluções deverão comprovar a sua capacidade de efetivar a
rastreabilidade dos produtos eletroeletrônicos de uso doméstico, com a localização
dos materiais coletados e processados desde a origem (coleta/recebimento),
incluindo o processamento, tratamento e a destinação final ambientalmente
adequada.

4.1.3.1.

Documentos de rastreabilidade

a) Licença Ambiental de todos os processadores de resíduos envolvidos;
b) Nota Fiscal/Declaração de Transporte;
c) Manifesto de transporte de resíduos (MTR), quando aplicável;
d) Fotos dos pontos de recebimento, indicando a comunicação;
e) Documento de autorização de movimentação de resíduos (CADRI ou
equivalente, quando aplicável);
f)

CDF (Certificado de Destinação Final);

g) Declaração de doação de produtos¹ (quando aplicável);
h) Laudo de Processamento, quando aplicável.

Página 8 de 14

4.1.4. Processo auditável
Os projetos e/soluções deverão ser auditáveis. Deverá ser possível validar as ações,
procedimentos, atividades, informações e/ou processos realizados segundo o objeto
desta Chamada. A entidade, organizações ou parceiro deverá estar apta a ser
auditada a qualquer momento, ou seja, deverá promover a confiança das
informações. O processo deverá ser operacionalizado fornecendo à ABREE,
capacidade de aferir as práticas aplicadas com informações rastreáveis, de modo a
apresentar uma análise crítica se necessário.

5. CONTEÚDO REQUERIDO NA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E SOLUÇÕES
Os requisitos mínimos a serem apresentados na proposta são:
a) Escopo detalhado dos projetos e soluções;
b) Modelo operacional para realizar a ação de captação de produtos eletroeletrônicos
e eletrodomésticos de uso doméstico;
c) Descrição detalhada da infraestrutura e dos recursos;
d) Expectativa média de recebimento em Kg/Ton por ação (em caso de ações
contínuas, qual a média mensal de recebimento);
e) Em caso de subcontratações devem ser apontadas as empresas subcontratadas,
sendo elas obrigadas a atender os requisitos estabelecidos no item 3.
f) Indicadores de performance e monitoramento das ações realizadas (por exemplo
expectativa de recebimento X recebimento real; abrangência geográfica de
atendimento etc.);
g) Cronograma de realização das ações, em um ano, renováveis de acordo com a
performance;
h) Para projetos com pontos de recebimento deverão ser descritas as previsões de
locais, e em caso de locais já implementados e informar endereços e fotos que deixem
claro o tipo de porte que estes pontos estão recebendo, bem como que atendam as

Página 9 de 14

normas aplicáveis existentes sobre obrigações de pontos de recebimento, quando
aplicável;
i) Projetos de comunicação visual (as propostas deverão incluir em seus modelos
de comunicação visual a logomarca da ABREE, para tanto deverá ser apresentado
um plano de comunicação);
j) Valores completos para a realização de todos os itens descritos no processo;
k) Modelos de logística definidos com veículos, mão de obra e forma de
atendimento;
l) Para propostas que contemplam etapa de Manufatura Reversa deverá ser
apresentado descritivo de cada material a ser destinado, bem como para quais
empresas pretende-se encaminhá-los e suas respectivas licenças ambientais (laudo
de processamento).
m)

No caso de parcerias público/privadas devem ser descritas quais são as

parcerias e qual o modelo de formalização (como por exemplo termo de parceria,
termo de cooperação, ou documento equivalente).

6.

INSCRIÇÕES

As inscrições serão iniciadas no dia 08/03/2022 às 9h00, horário de Brasília.
As inscrições deverão ser realizadas digitalmente, por meio do preenchimento do
formulário publicado no link a seguir: https://forms.office.com/r/ubS40meKxr
A inscrição deverá ser realizada apenas uma vez através do formulário.
Todos os documentos comprobatórios descritos no item 3 deverão ser
encaminhados para o e-mail: edital@abree.org.br
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7.

PROCESSO DE SELEÇÃO

Os critérios de seleção devem considerar os requisitos do item 4, sendo que a ausência
de informações no descritivo dos projetos e soluções, ou apresentação de
documentação aplicável pode desqualificar a participante da Chamada.
Inscrições incompletas ou realizadas fora do prazo não serão aceitas.
Não há limite de propostas a serem apresentadas por uma mesma entidade, organização
ou parceiro cabendo sempre a apresentação individual de cada proposta, conforme
definido no item 4.
Não há obrigatoriedade por parte da ABREE em convocar todas as entidades,
organizações ou parceiros que tenham atendido os critérios de seleção estabelecidos
nos itens 3 e 4.
Após validação técnica dos requisitos mínimos descritos nos itens 3 e 4 o projeto e/ou
solução seguirá para exame e deliberação conforme a conveniência da ABREE.
A participação dos proponentes nesta Chamada Pública não gera qualquer expectativa,
vínculo ou obrigação de qualquer natureza perante a ABREE.

8. DIVULGAÇÃO
Trata-se da divulgação da chamada de seleção dos projetos e soluções a ser feita via
comunicação oficial por e-mail, através do endereço eletrônico: edital@abree.org.br, sendo
enviado de forma consolidada os projetos aprovados e reprovados.
Importante: não serão apresentados descritivos dos critérios para recusa dos projetos
propostos, a ABREE se reserva ao direto de apenas comunicar a aprovação ou não das
propostas de projetos e soluções.

9. COMPLIANCE
Deverão ser observados os requisitos estabelecidos no código de ética e conduta de
fornecedores da ABREE. De acordo com o link/anexo.
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O não cumprimento aos requisitos do código de ética e conduta acarretará na
desqualificação da empresa para participação deste edital.

10.

DISPOSIÇÕES GERAIS

O proponente é responsável pela veracidade das informações declaradas e autoriza seu
uso para fins estatísticos e ações de divulgação da chamada, resguardados os dados
sensíveis.
Todos os participantes desta chamada pública se comprometem a contribuir com
possíveis pesquisas estatísticas durante a execução do edital e posteriormente.
O presente poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, sem que isso implique
direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza.
É de responsabilidade do proponente a obtenção de todas as autorizações e licenças
necessárias para a execução do projeto.
O proponente responsabilizar-se-á por todas as informações contidas no projeto e/ou
solução apresentados, assumindo solidariamente a responsabilidade pela sua autoria, sob
pena de sanções posteriores, permitindo que a ABREE em qualquer momento, possa
confirmar a veracidade das informações prestadas.
A ABREE fica isenta de qualquer responsabilidade pela divulgação não autorizada ou
obtenção, por terceiros, de informações sobre os projetos e/ou soluções divulgados,
sendo que os proponentes abdicam a toda e qualquer reclamação ou reivindicação
posterior relativa a esta chamada.
Os casos omissos serão dirimidos pela ABREE.
Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo desta chamada podem ser
obtidos encaminhando-se mensagem para o seguinte endereço: edital@abree.org.br
As entidades, organizações e parceiros que tiverem os seus projetos ou soluções
selecionadas pela ABREE no bojo desta chamada serão convidadas para reuniões
específicas para exame, análise e discussões acerca dos expedientes administrativos
relacionados à possível celebração de instrumento contratual.
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11.

CRONOGRAMA
ETAPAS

12.

ATIVIDADES

PRAZO

1

Publicação da Chamada Pública (via e-mail,
site, redes sociais)

08/03/2022

2

Início do período de apresentação de propostas
de projetos e soluções

08/03/2022

3

Período de avaliação das propostas

4

Publicação dos resultados (via e-mail, site,
redes sociais)

Todo 10º dia útil de cada
mês

5

Manifestação das empresas selecionadas

Até 5 dias úteis após a
publicação dos resultados

6

Formalização de contratos com empresas
selecionadas

Até 30 dias após a
publicação dos
resultados

20 dias após o recebimento
da proposta

DEFINIÇÕES
a) Campanhas itinerantes: Eventos objetivando a captaçãode produtos.
b) Coleta residencial agendada não paga pelo consumidor: modelo de coleta com
retirada residencial dos produtos, sem a remuneração por parte do consumidor
final;
c) Coleta residencial agendada paga pelo consumidor: modelo de coleta com
captação de produto realizado através da retirada agendada de produtos, cuja
remuneração ocorre pelo consumidor final que financia a operação de logística e
gestão dos produtos eletroeletrônicos e eletrodomésticos em períodos prédeterminados;
d) Homologação: processo de validação através do atendimento aos requisitos
internos da ABREE e conformidade legal;
e) Ponto de recebimento fixo: pontos de recebimento com coletores ou sem coletores,
mas com endereço fixo, exemplo: varejo.
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f) Ponto de recebimento móvel não permanente: pontos de recebimento de coleta
itinerante, drive-thru e campanhas.
g) Ponto de recebimento móvel permanente: coleta residencial agendada ou porta a
porta dos municípios ou de parceiros privados.
h) Ponto de recebimento próprio: modelo que contempla estrutura de pontos de
recebimento próprios da empresa ou programa implementado com rede de pontos
de recebimento de produtos eletroeletrônicos pós consumo.
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