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REGULAMENTO 

PROJETO DE RESÍDUOS ELETRÔNICOS “EDUCA E VALORIZA” 

O presente regulamento (doravante designado "Regulamento") se sujeita e é 

complementado pelo Código Civil (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002), Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010), e demais 

legislações aplicáveis, nos termos fixados no presente documento, que fazem parte: 

BIOTÉRMICA ENERGIA S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 

09.618.374/0001-40, com sede no Largo Visconde de Cairú, 12, 13º andar, sala 1305, 

parte, Centro, CEP 90030-110, Porto Alegre/RS, por seus representantes legais ao final 

assinados. 

ECOTOTTAL SISTEMAS DE GESTÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, sediada 

na cidade de Capela de Santana, Estado do Rio Grande do Sul, sito a Rodovia RS 240, 

KM 17, CEP 95745-000, inscrita no CNPJ sob nº 08.147.193/0001-10, por seus 

representantes legais ao final assinados. 

CRVR – RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA., pessoa jurídica de direito 

privado, sediada na cidade de Minas do Leão, Estado do Rio Grande do Sul, sito a BR 

290 KM 181, S/N, Coreia, CEP: 96.755-000, inscrita no CNPJ sob nº 03.505.185/0001-

84, por seu procurador infra-assinado 

 

As três empresas integrantes do Grupo Solví, as quais serão denominadas, em 

conjunto, de Companhia e, isoladamente pelo primeiro no da empresa. 

 

1- DO PROJETO 

 

1.1 A Companhia. promove o projeto nomeado como “Educa e Valoriza”, direcionado 

ao estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de tornar o estado referência em 

sustentabilidade e valorização de resíduos a partir da iniciativa que será apresentada 

ao longo deste regulamento. 

 

1.2 O presente regulamento será interpretado de acordo com as seguintes definições: 

Resíduo Eletrônico: É um resíduo de origem de equipamentos eletrônicos que estão no 

fim de sua vida útil, estando obsoletos e prontos para descarte. 

Placa Eletrônica: É composto por uma placa de chapa metálica com circuito de metais 

oriundos de equipamentos eletrônicos em geral. 

Reciclagem de eletrônicos: É o ato de desmonte de equipamentos ou aparelhos 

eletrônicos, sendo necessário posteriormente a classificação entre placas de circuitos, 

vidros, plásticos, metais, entre outros. 

 

 

2- DOS OBJETIVOS 

 

2.1. Promover a reciclagem de eletrônicos; 

 

2.2. Contribuir para o descarte adequado destes itens; 
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2.3. Aumentar a vida útil dos componentes presentes nos itens reciclados; 

 

2.4. Preservação do meio ambiente, por meio da descaracterização e destinação 

correta dos eletrônicos; 

 

2.5. Motivar a participação da população, a partir do retorno social a importantes 

instituições que integram a sociedade, incentivando a economia circular da região. 

 

2.6 Promover alternativas que apoiem na concretização da Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos. 

 

2.7 Promover a educação ambiental e reforçar a importância da conscientização dos 

cidadãos na proteção do meio ambiente. 

  

3- DA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Poderão participar prefeituras, associações de moradores, hospitais, escolas,  

repartições públicas, entre outros.  

 

3.2 A participação se dará por meio da formalização de Termo de Parceria, o qual 

deverá respeitar integralmente o presente regulamento, bem como prever as 

especificidades de cada participante. 

 

3.3 O cadastro dos Participantes dependerá da análise e aprovação da documentação 

desse, ficando a exclusivo critério da Companhia a aceitação ou não desses, 

independente do motivo. 

3.4 . A não realização do cadastro e assinatura do Termo de Parceria resulta na não 

vinculação da Companhia na efetivação do presente projeto, o qual ocorrerá a seu 

exclusivo critério. 

 

 

4- DO CADASTRO E VINCULAÇÃO AO PROJETO 

 

4.1 As Participantes que tiverem interesse em implementar o projeto deverão entrar 

em contato com a Companhia e realizar o cadastro, com o envio dos documentos 

solicitados, os quais dependerão de análise da Companhia. 

 

4.2. A vinculação do Participante ao Projeto se dará por meio da formalização do 

respectivo Termo de Parceria, o qual deverá prever especificamente, mas não 

limitado, data de início e fim do projeto, dados dos participantes, quantidade de 

recipientes de armazenamento (containers) para disposição dos resíduos, quantidade 

de palestras de educação ambiental a serem realizadas, informações de coleta para 

retirada dos resíduos eletrônicos e forma de pesagem desses. 
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4.3 A Participante deverá fornecer espaço para realização de ações de educação 

ambiental, divulgação do projeto e acomodação dos recipientes de armazenamento 

das placas eletrônicas recebidas, sendo que as Partes definirão em conjunto a 

quantidade, tipo e local de fixação dos recipientes de coleta. 

 

 

5- OBSERVAÇÕES GERAIS 

 

5.1. Ficam impedidos de participar colaboradores da Companhia, , além de familiares 

de primeiro, segundo e terceiro grau dos mesmos.  

 

5.2. A Participante declara e garante por si, por seus respectivos sócios, 

administradores, empregados, representantes, subcontratados e qualquer terceiro 

agindo em seu nome que, no âmbito do presente Projeto, se compromete a atender as 

legislações e/ou regulamentos nacionais e internacionais relacionados à 

anticorrupção, lavagem de dinheiro ou conflito de interesses, incluindo, mas sem se 

limitar, aos termos da (i) lei anticorrupção brasileira (Lei n. 12.846/2013) e seus 

normativos complementares; (ii) lei de licitações Brasileira (Lei nº 8.666/93); (iii) lei de 

improbidade administrativa (Lei nº 8.429/1992); (iv) lei de lavagem de dinheiro (Lei n. 

9.613/98) e suas alterações posteriores. 

 

5.3 A Participante declara e garante que tem pleno conhecimento, entende e concorda 

com todas as disposições do Código de Conduta (“Código”) da Companhia, o qual 

passa a ser parte integrante deste Projeto e cujo texto está disponível, de acesso 

permanente e público, para consulta, através do sitio eletrônico 

https://crvr.com.br/integridade/; https://www.essencisrs.com.br/; 

https://biotermicaenergia.com.br/, bem como que cumprirá com todas as demais 

políticas aplicáveis ao Projeto. 

 

5.4 A Participante anui expressamente em relação às diretrizes do Programa de 

Integridade da Companhia e se compromete a cumprir todos os seus termos, 

condições e princípios éticos, estando ainda ciente de suas responsabilidades e 

diligências para a propagação do Código entre os seus funcionários e eventuais 

terceiros agindo em seu nome que tenham atividades relacionadas com o objeto do 

presente contrato. 

 

5.5 As Partes asseguram que repudiam o trabalho infantil e qualquer forma de 

trabalho forçado que reduza o homem à condição de escravidão ou equivalente, 

inclusive por meio de terceiros. 

 

5.6 As Partes se comprometem a atender as legislações e/ou regulamentos nacionais e 

internacionais, se aplicável ao negócio, relacionados às Leis e Regulamentos de 

Proteção de Dados e obrigam-se a cumpri-la, garantindo a integridade dos Dados 

Pessoais compartilhados, em razão da prestação dos serviços. 

 

https://crvr.com.br/integridade/
https://www.essencisrs.com.br/
https://biotermicaenergia.com.br/
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6- DO PROJETO 

 

O projeto “Educa e Valoriza” terá como estrutura as cláusulas: 

 

6.1. Após a formalização do Termo de Parceria a Companhiadisponibilizará um coletor 

para armazenamento temporário de acordo com a logística e necessidade de local, 

que ficará exposto no local acordado, pelo tempo determinado no contrato.  

 

6.1.1 A Participante ficará responsável pelo coletor de armazenamento até a retirada 

pela Companhia, nos termos fixados no Termo de Parceria, devendo conservá-lo como 

se seu fosse, sob pena de indenizar a Companhia. 

 

6.2. A Companhiaserá responsável pela coleta e transporte dos eletrônicos recolhidos 

de acordo com a necessidade de cada local, devendo a Participante fornecer local 

apropriado para tanto. 

 

6.3. A unidade da Ecotottal, devidamente licenciada, realizará a descaracterização dos 

eletrônicos em suas triagens locais. 

 

6.4. Em cada coleta, será realizada a pesagem dos resíduos na sede da Ecotottal e 

poderá ser emitido um ticket da pesagem realizada. 

 

6.5. Ao ser descarregado na unidade da Ecotottal, essa ficará responsável pela aferição 

do material e computação do peso de acordo com a pesagem.  

 

6.6. Após a verificação, será disponibilizado no site da Ecotottal o valor da pontuação 

de acordo com a quantidade da pesagem.  

 

6.7. Após a computação dos valores, quando atingidos a pontuação para a concessão 

do retorno sustentável do material por parte da Companhia, a entrega será realizada 

nos termos desse regulamento. 

 

6.8. A pontuação necessária para o recebimento do Retorno Sustentável está descrita 

no item 8 do presente regulamento. 

 

6.9. Na solenidade da entrega do Retorno Sustentável, será feito o registro fotográfico 

e assinado um termo de doação a fim de evidenciar a entrega.  

6.10. Após a entrega o Retorno Sustentável, a pontuação não aproveitada ficará 

evidenciada no site em seu histórico e não poderá ser aproveitada em outro projeto. 

Ou seja, os pontos remanescentes serão extintos quando do término do ciclo do 

Projeto. 
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6.11 A Companhia poderá utilizar os resíduos encaminhados pelo Cliente para o 

desenvolvimento de outros projetos e atividades econômicas de destinação final, 

descritas no inciso VII do artigo 3º da Lei nº 12.305/2010, com vistas ao cumprimento 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos, tais como aquelas decorrentes da reciclagem, 

da compostagem, da recuperação, do aproveitamento energético, desde que a 

execução de tais fontes não acarrete prejuízo ao meio ambiente. Tal aproveitamento 

sempre deverá respeitar a legislação aplicável, bem como estar devidamente 

licenciado pelos órgãos responsáveis. 

 

6.12 As eventuais receitas ou dividendos auferidos pela Companhia decorrentes da 

exploração econômica das atividades desse projeto, acessórias e/ou complementares, 

serão de exclusiva responsabilidade e propriedade da Companhia, não cabendo ao 

Participante qualquer receita, remuneração, dividendo, indenização ou participação 

sobre a lucratividade de tais atividades, com exceção do Retorno Sustentável. 

 

7-  DA DIVULGAÇÃO 

 

7.1. A Companhiaserão responsáveis pela produção de folder – conteúdo informativo 

incentivando e ensinando sobre a destinação correta dos resíduos – e banner para o 

dia da ação.  

 

7.2. A Companhiatambém disponibiliza a produção de release sobre a atividade e o 

envio aos veículos de comunicação de interesse. 

 

7.3 A Companhiainforma que os resíduos eletrônicos serão descaracterizados e 

destinados para operações licenciadas e adequadas, respeitando a legislação 

ambiental vigente. 

 

7.4 A Companhiae o parceiro descrito em item 3.1 realizarão oficialmente a entrega do 

Retorno Sustentável nos locais conforme consta item 6.8. 

 

7.5 A Participante autoriza, desde logo, que a Companhiarealize a divulgação externa 

do Projeto, seja em redes sociais, jornais ou qualquer ou meio de comunicação, nada 

tendo à se opor quanto ao uso de imagem, áudio ou qualquer outra mídia que resulte 

do presente Projeto. 

 

8- DO RETORNO SUSTENTÁVEL  

 

8.1 Como Retorno Sustentável se entende pela contribuição social da Companhia 

proporcionalmente à pontuação auferida pela pesagem dos resíduos eletrônicos 

recebidos nos pontos de coleta, nos termos aqui previstos.  

 

8.2. Apesar da possibilidade da participação de diversos setores da sociedade, a 

premiação do Retorno Social será destinada a instituições que não possuem fins 
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lucrativos, as quais serão indicadas no momento da formalização do Termo De 

Parceria.  

 

8.3 Cada um dos itens terá uma precificação específica que somada exibirá o valor 

acumulado de cada um dos participantes do projeto para troca por premiações 

conforme previsão abaixo: 

 

Eletrônicos  Unidade de medição Retorno Sustentável (pontos) 

Periféricos*  quilo 3 

Celulares e tablets          quilo 150 

Notebook                   quilo 20 

CPU                          quilo 12 

*Periféricos: teclado, mouse, monitor, TV, DVD, computador, telefone fixo, controle 

remoto, calculadora, ventilador, radio, central telefônica, câmeras fotográficas, 

estabilizadores e nobreaks, etc... 

Produto  Quantidade (unidade) Pontos necessários 

Cesta Básica 1 1.000 

 

8.3.1 Os equipamentos recebidos pela Participante devem, obrigatoriamente, ser 

utilizados pela instituição Participante, sendo vedado o uso para fins particular de 

qualquer integrante, servidor e/ou colaborador da Participante, sob pena de arcar com 

as penalidades legais inerentes. 

 

8.4 O cálculo do retorno sustentável: 

 

Valor do retorno sustentável: PESO POR QUILO x VALOR DO PONTO 

 

 

8.4 Exemplificação: 

 

Em um município do Estado do Rio Grande do Sul durante uma atividade de coleta de 

eletrônicos na cidade, prospectou-se, em parceria com a Companhia, a quantia conforme 

tabela abaixo: 

 

 

 

 

  

Material Quantidade arrecadado 

Periférico (kg) 5.135,26 

Celulares (kg) 39,23 

Notebook (kg) 82,5 

CPU (kg) 171,65 
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Após a coleta por parte da Companhiado material prospectado pelas Entidade 

Participante municipal, o cálculo para a valorização do material se dará da seguinte forma: 

 

  

O valor resultante do Retorno Sustentável disponível para as instituições que a Companhia 

disponibilizará em meio eletrônico será de 25.000 pontos, sendo assim, a Entidade Parceira 

municipal receberá 25 Cestas Básicas, conforme pontuação estipulada na clausula 8.3. 

 

8.5 A entrega da premiação será realizada em até 45 (quarente e cinco) dias a contar 

do término do prazo do Projeto, o qual será fixado no Termo de Parceria. 

 

8.5.1 A Companhia comunicará a participante sobre as datas e solenidades de entrega 

do Retorno Sustentável, a qual deverá enviar, ao menos, um representante ao evento. 

 

 

9- DA VIGÊNCIA 

 

9.1 O Presente Projeto terá validade a partir da formalização do Termo de Parceria e vigerá 

pelo prazo a ser fixado nesse documento, sendo que cada ciclo não poderá exceder o prazo de 

31 de dezembro de 2022. 

 

9.2 A Companhia poderá, a seu exclusivo critério e de forma imotivada, suspender a 

execução do Projeto, mediante comunicado com 10 (dez) dias de antecedência, sem a 

incidência de qualquer multa, penalidade ou responsabilidade perante o Participante. 

 

9.2.1 Em caso de suspensão do Projeto, a Companhia fará a contabilização dos pontos, 

nos termo do item 8, e deverá realizar a entrega das premiações no prazo máximo de 

45 (quarenta e cinco) dias. 

 

10- DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Material 

Quantidade arrecadada 

nas escolas Ponto 

Pontuação do Retorno 

Sustentável disponível para as 

escolas 

Periférico (kg) 5.135,26 3 5.135,26x3 = 15.405,6 

Celulares (kg) 39,23 150 39,23x150 = 5.884,5 

Notebook (kg) 82,50 20 82,50x20= 1.650 

CPU (kg) 171,65 12 171,65x12= 2.059,9 

                                                                                            TOTAL=  25.000 
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10.1 A responsabilidade da Companhia sobre os resíduos eletrônicos entregues nos 

pontos de coleta se iniciará no momento da coleta, sendo que antes disso a 

Participante será única e exclusiva responsável por todo o material coletado. 

 

10.2 A Companhia destinará de maneira ambientalmente adequada os resíduos 

eletrônicos, bem como promoverá, sempre que possível, formas de reaproveitamento 

do material coletado. 

 

10.3 Em caso de dúvidas, lacunas ou ambiguidade a Companhia será responsável pelos 

esclarecimentos, a seu exclusivo critério. 

 

CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.  

Rafael Hollweg Salamoni 

Superintendente Técnico 

Leomyr de Castro Girondi 

Diretor Presidente 

 

ECOTOTTAL SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 

Mario Gilberto Mazzini Pinto 

Diretor Vice-Presidente 

Leomyr de Castro Girondi 

Diretor Presidente 

 

BIOTÉRMICA ENERGIA S.A 

Rafael Hollweg Salamoni 

Diretor Técnico 

Leomyr de Castro Girondi 

Diretor Presidente 

 


