EMBALAGENS EM GERAL (CRE)

NHE, realiza a
(CRE
A
contidas neste EDITAL e em seus Anexos.

1.1.
(i)ACORDO SETORIAL
fabricantes, importadores, distribui
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto.
(ii)CERTIFICADORA
CRE
(iii) CDR -
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(iv)COMPRADORA
de embalagens ou de produtos comercializados em embalagens, aderente ao TCLR e
(v)CONSELHO GESTOR
SISTEMA
(vi)COOPERATIVA

OPERADOR

(vii) CRE Certificado de Reciclagem de Embalagem em geral - documento emitido pelo
SISTEMA, que

(viii)
documento a ser preenchido pelas
COMPRADORAS e OPERADORES por meio de cadastro no PORTAL ou conforme modelo
.
(ix)
demanda total em toneladas indicada no PORTAL para fins
de oferta de lances na Segunda fase da
, maior que a DEMANDA REAL.
(x)DEMANDA REAL
massas declaradas pelas COMPRADORAS no Anexo 1, a ser revelada na Terceira fase da

(xi)
OPERADORES
(xii)LANCES DE MASSA
limitada a
realizada na Segunda Fase.

- entidade que representa as COMPRADORAS ou

OFERTA, pelo OPERADOR homologado, de suas notas fiscais
, de acordo com o

,

(xiii)LANCE DE VALOR OFERTA, pelo OPERADOR homologado, de
moeda nacional (R$) considerando o LANCE DE MASSA classificado na Segunda fase.
(xiv)OFERTA - Conjunto de notas fiscais de titularidade do OPERADOR
de CRE e disponibilizadas no mercado.
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(xv) OPERADOR
indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento
dos rejeitos.
(xvi)PARTICIPANTES

OPERADORES e COMPRADORAS em conjunto.

(xvi) PORTAL https://concorrencia.nhecotech.com

NHE

(xvii)
CONSELHO GESTOR, a ser pago pelas COMPRADORAS,
lances dos OPERADORES

base para os

(xviii)SISTEMA -

ento em seu ciclo ou em outro ciclo

(xix) TCLR documento firmado em 23 de Maio de 2018 entre a Fiesp/Ciesp; Secretaria de Meio Ambiente

(Abrelpe).
2.1.

CRE a partir das notas fiscais de titularidade dos OPERADORES,
estabelecidas no item 4.2.

2.2.
2.3.

A NHE
e realizar a

CRE
imento do mercado de CRE.

2.4.
pelas fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes de embalagens ou de a
produtos comercializados em embalagens de pelo menos 22% (vinte e dois por cento)
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da mass
2.5.

O EDITAL
e OPERADORES,
.

2.6.

A
relacionados:

vidro;
.
2.7.

Conforme disp

COOPERATIVAS devem ser priorizadas
conforme item 3.4 abaixo.

PRIORIDADE
3.1.

DO OBJETO

3.1.1. A
dos OPERADORES

CRE, provenientes das notas fiscais

embalagens dos produtos comercializados pelas COMPRADORAS no mercado interno, e que
pretendam comprovar sua meta anual, conforme massa auto e previamente declarada, para
3.2.
3.2.1. A

io credenciamento dos
concorrencia.queroparticipar@nhecotech.com

s dos Anexos

3.2.2.1. A Fiesp disponibiliza o local para a
.
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3.3.
3.3.1. O

para o lance de compra dos CRE
Grupo de materiais
R$ 100,00 (cem reais)
R$ 100,00 (cem reais)
Vidro

R$ 100,00 (cem reais)
R$ 100,00 (cem reais)

ferrosos)
3.3.1.1.Conforme

DEMANDA REAL

CRE

CRE, 50% (cinquenta por cento)
da massa ofertada pelos OPERADORES em forma de CDR.
, descritos na tabela
I - Na Primeira fase as COOPERATIVAS pode
item 3.4 abaixo;
II - Na Segunda fase os OPERADORES (exceto as COOPERATIVAS optantes pela prioridade)
LANCES DE MASSA
DEMANDA DE
LANCE DE MASSA
III - Na Terceira fase, os OPERADORES remanescentes d
LANCE DE VALOR
ao menor valor obtido na Segunda fase.
IV

Na Quarta fase as COOPERATIVAS que optaram pela prioridade na Primeira fase e, com
base nos LANCES DE VALOR
LANCE DE MASSA por rodada, que
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OPERADORES remanescentes, somada, atinja a
COMPRADORAS

das

I-

,1 (duas
) vezes a

;

II es a

;

III .
3.3.3. O LANCE DE MASSA ou de LANCE DE VALOR, uma vez submetido, constitui
OPERADORES e
3.3.4. Na eventualidade da

superar a oferta, o que pode ocorrer
, salvo

nos casos previstos no item 3.3.1.1.
3.4

DA PRIORIDADE DAS COOPERATIVAS

3.4.1. As COOPERATIVAS
da
CRE
DEMANDA REAL.
- A prioridad
DEMANDA REAL
CRE
item 3.3.1.1.
3.4.2. A mass

COOPERATIVAS

item 3.4.1.
3.4.3.
OPERADORES vencedores na Terceira fase
proporcionalmente os 30% (trinta por certo) da massa ofertada com as COOPERATIVAS.
3.4.4. As COOPERATIVAS
prioridade descrita nos itens acima.
3.4.5.

COOPERATIVAS, a oferta ficar
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3.4.6.

CRE apenas as notas fiscais
COOPERATIVA participante.

4.1.

DAS PARTES

I -NHE;
II -OPERADORES;
III

COMPRADORAS.

4.1.1.
potenciais COMPRADORAS

: (i) as empresas aderentes,
o dia 22 de maio de 2019
(ii) os OPERADORES
o

dia 23 de maio de 2019
ora estabelecidas.
concorrencia.nhecotech.com
es dos Anexos.
NHE
COMPRADORAS
OPERADORES que estejam devidamente homologados pela NHE em auditoria que
4.1.1.3. As COMPRADORAS
a COMPRADORA
CRE por COMPRADORA.
4.1.1.4. Os OPERADORES
os OPERADORES
indicando as filiais participantes.
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4.2.1.
(i) seja aderente ao TCLR por meio de uma ENTIDADE SIGNA

;

(ii) seja OPERADOR homologado ou COMPRADOR(A);

recuperarmais@fiesp.com.br.
OPERADORES
documentos solicitados pela NHE, at
NHE
as partes.
pelos OPERADORES
no ciclo produtivo, em formato xml, para o e-mail nf@eureciclo.com.br acompanhadas de suas
legal, no prazo descrito no item 4.1.1 acima.
OPERADORES
NCIA e que comprovem a
produto.
OPERADORES que
tenham sido utilizadas ou estejam comprometidas, de qualquer forma, em outros programas
OPERADOR
definidas no item 6.3.4 abaixo.
4.2.2.

NHE,
OPERADORES
-mail, os esclarecimentos

4.2.3.

OPERADOR, nos termos do item 4.2.2, ca
NHE

4.2.4.

CONSELHO GESTOR
OPERADOR por meio do e-mail cadastrado.

futura
-
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5.1.
5.1.1. A

realizar-seNHE

https://concorrencia.nhecotech.com.
5.1.1.1. Por meio do PORTAL
anteriormente habilitados (C
COMPRADORAS
em tempo real.

a

aos OPERADORES, devida e
entar lances para
possibilidade de acompanhar a

5.1.1.2. Para a plena funcionalidade do PORTAL e validade dos lances dos OPERADORES,
r devidamente preenchidas (vide
item 4.1.1.1).
5.1.1.3. O link para acesso ao PORTAL
no e-

NHE aos OPERADORES habilitados
.

5.1.2. Em caso de problemas ou dificuldades para registro de ofertas no PORTAL
disponibilizado, o(s) OPERADORE(S)
NHE, por
-mail) suporte@nhecotech.com, e solicitar o registro de
OFERTAS em seu nome, desde que durante o tempo da rodada.
OPERADOR
lor
da OFERTA
5.2.
5.2.2. Os procedimentos da
EDITAL.
5.2.3. A NHE
EDITAL e pelas seguintes atividades:
III -

;

PARTICIPANTES;
III
PARTICIPANTES;
IV
V
VI

PORTAL;
OPERADORES na

, que infrinjam as regras

do EDITAL;
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VII

CONSELHO GESTOR
participantes.

5.2.4.

OPERADORES, diretamente, por
meio de ordens inseridas no PORTAL,
EDITAL.

5.2.5

OPERADOR

5.2.6. O lance ofertado pelo OPERADOR
5.2.7.

considerado
feita por meio de envio de mensagem pela NHE.
de cada grupo de materiais,
OPERADORES

a NHE
vencedores.

5.2.7.2. As COMPRADORAS
OPERADORES vencedores, e os OPERADORES
PORTAL. No caso das COOPERATIVAS que optaram pela prioridade,
5.2.8
divulg

, a NHE
-mails cadastrados dos PARTICIPANTES
. O nome dos OPERADORES vencedores, valores e as respectivas
PORTAL
.

5.3. DO PROCEDIMENTO
5.3.1. A

NHE

EDITAL,
PARTICIPANTES, e todos os lances

PORTAL.
5.3.2.

OPERADORES, por
meio de OFERTAS ingressadas no PORTAL

5.3.3. Caso, concomitantemente (i) haja mais de um LANCE DE VALOR
na Terceira fase, (ii) tais lances sejam os de maior valor e (iii) a oferta conjunta de tais
DEMANDA REAL
ro
-se,
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sempre, o lance mais antigo registrado.
5.3.4. Em caso de falha no PORTAL, a

-se pelo

PORTAL
roveitando-se o
efetivamente decorrido e os lances registrados no dia da
NHE
-mail, informado

tempo de
falha do PORTAL
pelo OPERADOR.
5.4.
5.4.1. A liqui

NHE.
5.4.2.

, a NHE
COMPRADORAS
CON
da

fatura/
CRE ofertados

na

.

5.4.3. Os OPERADORES
.
5.4.4. E
OPERADORES, o SISTEMA

COMPRADORAS e o pagamento aos
COMPRADORAS o CRE.

5.4.5.
NHE na qualidade
NHE
COMPRADORAS do valor
devido, via boleto, conforme massa adquirida de CRE
fiscal aos
OPERADORES vencedoras pelos custos operacionais descritos no item 5.5, a serem
descontados do valor pago pelas COMPRADORAS, quando do repasse aos
OPERADORES.
5.4.6. Salvo se de outra forma disposto neste EDITAL
de todas as despesas incorridas.
5.5.

DOS CUSTOS OPERACIONAIS

5.5.1. Os OPERADORES
disponibilizados no PORTAL

,
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e (v) custos administrativos, calculados sob o valor do lance vencedor de cada
OPERADOR multiplicado pela quantidade de CRE vendidas, no prazo e na forma
descritos no item 5.4 deste EDITAL.
5.5.2. O valor a que se
COMPRADORAS.

6.1.DA NHE
6.1.1. A NHE
I PARTICIPANTES
PORTAL da NHE;
II PARTICIPANTES com o PORTAL
e/ou softwares;
III -

perdas, danos ou insucessos dos PARTICIPANTES, inclusive perante terceiros,
;

IV -notas fiscais de OPERADORES que tenham sido utilizadas ou estejam comprometidas em
V -dados declarados pelas COMPRADORAS de forma equivocada;
VI -

CONSELHO
GESTOR.

6.1.2. A NHE
especial as informa

EDITAL, em
COMPRADORAS e massas
OPERADORES.

COMPRADORAS ou OPERADORES nenhuma despesa adicional
CONC
,
EDITAL.
6.2.

DAS COMPRADORAS

6.2.1. As COMPRADORAS devem declarar e se responsabilizar pela massa colocada em
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6.2.1.1. Sempre que demandada, as COMPRADORAS concordam em receber auditoria da
NHE
CRE
COMPRADORA
SISTEMA.
6.2.
COMPRADORA, equivalente a
500 quilogramas (kg) da massa total anual (incluindo todos os grupos de materiais). Assim, as
COMPRADORAS que pretendam adquirir CRE em massa entre 1 e 500 quilogramas (kg),
CRE.
e, cientes do
descrito no item 3.3.1 as COMPRADORAS se comprometem a adquirir a
massa indicada por qualquer valor igual ou menor ao
.
COMPRADORAS que
r

CRE

, a fim
de que o excedente seja considerado para o(s) ano(s) seguinte(s), mantendo o pagamento do
valor comprometido.
COMPRADORA
da
CONSELHO GESTOR
Paulo (Cetesb).

calculada sobre o valor outrora devi
absorvida pelo SISTEMA

SISTEMA, judicial ou extrajudicialmente, neste caso
-

CIA, CRE para o ano atual ou para os anos
.
CRE para mais de um ano numa mesma
o do CRE, por meio do
Portal ou e-mail (concorrencia.queroparticipar@nhecotech.com).
indicada a massa total para cumprimento da meta estabelecida no item 2.4, observada a
CRE
- do total da meta que
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se pretenda cumprir. O CRE
CRE para anos atual ou posteriores ao ano da

item 2.4, a COMPRADORA se compromete a adquirir CRE

COMPRADORA
formal, expressa e justificada ao SISTEMA por meio da NHE.
COMPRADORAS, considerada a
OPERADOR(ES)
massa declarada pela COMPRADORA
futura, desde que

4.2.1.4.

6.3.DOS OPERADORES
6.3.1. A partir do envio do Anexo 2 conforme item 4.1.1 acima e, cientes do
descrito no item 3.3.1 os OPERADORES se comprometem comercializar
pelo valor do lance of
objeto da

.

6.3.2. N
OPERADOR
CRE no SISTEMA
comprometida com a COMPRADORA.

CRE

6.3.4.Qualquer forma de ajuste ou acordo entre os OPERADORES que resu
CONSELHO GESTOR
ia
SISTEMA de que tenha participado.
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7.1.

Os procedimentos e os atos previstos neste EDITAL
EDITAL
a prejudicar a
I

o adiamento ou cancelamento da

II

III

;
EDITAL, devendo este ser republicado, com

EDITAL.

7.1.1.

EDITAL
NHE
ou do SISTEMA em ressarcir ou indenizar os PARTICIPANTES ou eventuais terceiros.

7.2.

EDITAL e em seus Anexos, caso modificadas e/ou
mesmas vias pelas quais o EDITAL tenha sido divulgado.

7.3.

EDITAL
CONSELHO GESTOR.

8.1.

mais OPERADORES e, (ii) que a massa ofertada pelos OPERADORES
participantes seja maior que a demanda das COMPRADORAS, cumulativamente.
8.2.

A

PARTICIPANTE na

como dos seus Anexos e dos demais documentos que venham a ser divulgados e/ou
do EDITAL
8.3.

Todo e qualquer pedido de esclarecimento adicional relativo ao presente EDITAL e
NHE pelo e-mail
concorrencia.queroparticipar@nhecotech.com.

8.4.

Todos e quaisquer esclarecimentos adicionais que vierem a ser veiculados pela NHE
por meio de envio de ePARTICIPANTES
nenhuma
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ou aos prazos previstos neste
EDITAL, salvo se expressamente declaradas.
8.5.
8.6.

EDITAL sign
Este EDITAL ou qualquer outro entendimento anterior ou futuro entre os interessados
NHE, os PARTICIPANTES ou qualquer outra parte ou
joint venture.
FORO

9.1.

EDITAL e da
PARTICIPANTES

9.2.

-

O presente EDITAL e a
PARTICIPANTES
decorrentes deste EDITAL, da

ou a estes relacionadas.

~~~
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