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Contrato nº 97/2018 

Empenho nº 6762/2018. 

Concorrência Pública nº 002A/2018 

Processo 4199/2018 – 74694 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSBORDO, TRANSPORTE E 

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - MEIOESTE 

 

Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE JAGUARÃO, administração 

pública direta, inscrita no CNPJ/MF sob nº 88.414.552/0001-97, com sede na av. 27 de Janeiro, nº 

422, representada pelo Sr. Prefeito Municipal, Favio Marcel Telis Gonzalez, CPF 721315600-44, CI 

7090513271, neste ato simplesmente denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa 

MEIOESTE AMBIENTAL LTDA EPP, com sede na Rua Conselheiro Mafra, 708, bairro centro, 

CEP: 89500-127 na cidade de Caçador SC, inscrita no CNPJ nº 11.201.681./0001-72, neste ato 

representada  pelo Sr. Maicon Thome Marins, portador da CI nº 2974911 SSP/SC CPF nº 

026.342.239-94, aqui simplesmente denominada CONTRATADA têm, entre si, certo e ajustado as 

condições e cláusulas a seguir estipuladas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

O presente contrato tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA, dos serviços relacionados 

abaixo: 

1.1  A prestação dos serviços de Transbordo, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos 

da Estação de Transbordo do Município de Jaguarão para Aterro Sanitário devidamente licenciado, 

sob a responsabilidade da contratada, com uma estimativa de 450 toneladas mês, conforme 

especificações técnicas – Termo de Referência e Memorial Descritivo, Anexo I. 

Observação: Cabe ao Município apenas a remuneração dos custos com transporte, depósito e a 

destinação final dos resíduos não recicláveis até o aterro sanitário. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE: 

São obrigações da CONTRATANTE: 

a) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo com 

as cláusulas contratuais e os termos da sua proposta; 

b) Pagar a CONTRATADA o valor resultante da proposta apresentada pela Concorrência nº. 

002A/2018, na forma e no prazo estabelecidos neste termo de contrato; 

c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas 

nos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias, visando sempre à segurança e 

normas da ABNT; 

d) Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, documentação que comprove o correto e tempestivo 

pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da 

execução deste contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

São obrigações da CONTRATADA: 

a. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, sem a prévia e expressa 

anuência da Administração Municipal. 

b. Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão de obra habilitada, atendidas todas as 

exigências legais pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no 

que se refere às normas de segurança no trabalho e previstas na legislação especifica; encargos sociais 

tributários, previdenciários, e demais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente 

licitação, por mais especiais que sejam e mesmo que àqui não mencionados, para com as quais ficará 

única e exclusivamente responsabilizada, nos termos do art.71 da Lei 8.666/93, com as alterações dela 

decorrentes. 

c. Prezar pela boa qualidade de veículos, equipamentos e demais matérias necessários a execução do 

contrato, atendidas as especificações e normas técnicas de produção para cada caso, submetendo-se a 

aprovação expressa da Administração Municipal, quando da necessidade de substituição aos utilizados 
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como base para a memória de cálculo da Planilha apresentada na licitação, sempre observando as 

normas técnicas, em especial CREA, ABNT, INMETRO, ANVISA entre outras. 

d. Observar, rigorosamente, as especificações, detalhes e técnicas constantes neste de Referência, 

pertinentes ao serviço a ser executado, assumindo inteira responsabilidade execução e eficiência do 

serviço contratado. 

e. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas e responsabilidade, no todo ou em parte, 

o objeto contratado, se forem verificados vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução do 

mesmo ou resultante da qualidade dos materiais empregados. 

f. Reparar no prazo de 72(setenta e duas horas) todos e quaisquer bens da Administração Municipal 

e/ou de terceiros que vierem a ser danificados em razão do objeto da presente Licitação. 

g. Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais 

ocasionados a administração Municipal e/ou a terceiros, na execução do objeto da presente licitação, 

isentando o município de toda e qualquer responsabilidade. 

h. Comunicar expressamente a Administração Municipal, a quem competirá deliberar a respeito, toda 

e qualquer discrepância entre as reais condições existentes e os elementos apresentados. 

i. Prestar à Administração, sempre que necessário ou por esta solicitado, esclarecimentos e 

informações acerca dos serviços a serem executados ç materiais a serem empregados, fornecendo toda 

e qualquer orientação que possa ser dada para acompanhamento e apreciação dos mesmos. 

 

J - DAS INSTALAÇÕES 

j.1 - A proponente deverá dispor de um sistema de manutenção e conservação para garantir o perfeito 

funcionamento de seus veículos e equipamentos. 

 

k - TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS: 

k.1. O transporte rodoviário dos resíduos coletados até o Aterro Sanitário de responsabilidade da 

Contratada deverá ser efetuado obedecendo as Normas Ambientais vigentes. 

k.2. O transporte deverá ser efetuado em conformidade as disposições do Código Brasileiro de 

Trânsito, e qualquer irregularidade será de inteira responsabilidade do licitante. 

k.3. O local de carregamento do material será na estação de transbordo atualmente 

situada na Rua Curuzú N°2139(Complexo Municipal) 

k.4. O Município será responsável por manter as condições de acesso ao local, sendo que os 

resíduos serão depositados diretamente na estação de transbordo pela Empresa responsável pela coleta 

regular do lixo domiciliar. 

 

L - DOS VEÍCULOS 

l.1.  Os Veículos a ser utilizados na prestação dos serviços, deverá apresentar condições técnicas 

próprias para efetuar o transporte dos resíduos. 

l.2.  Os Veículos deverão ser mantidos em perfeitas condições de operação, licenciado pelo DETRAN 

e obedecendo as normas da ANTT, inclusive o veículo reserva. 

l.3.  Não será permitida a exploração de publicidade nos veículos e equipamentos ou nos uniformes dos 

empregados envolvidos na execução dos serviços. 

l.4.  O Município poderá, a qualquer momento, exigir a troca de veículo ou equipamento que não seja 

adequado às exigências dos serviços. 

l.5.  Deverá ser disponibilizado para a execução dos serviços um caminhão de no mínimo 300cv, e que 

tenha como data de fabricação no mínimo o ano de 2014. 

l.6.  Este caminhão deverá conter o equipamento Roll-on/Roll-off ou carreta, equipamento este que 

executa mecanicamente a carga e descarga dos containers.  

l.7.  Deverá também estar equipado com reboque Julieta, para que possa transportar dois containers por 

vez, visando à economia da prestação dos serviços. 

l.8.  A Contratada deverá disponibilizar para o município um total de 06(seis) containers com 

capacidade mínima de 30 toneladas cada, sendo que 04(quatro) ficam permanentemente junto à 

estação de transbordo e os outros dois acompanham o caminhão no transporte dos resíduos, sendo 

substituídos a cada viagem. 

l.9.  Deverá ser disponibilizado para a execução dos serviços uma retroescavadeira, e que tenha como 

data de fabricação no mínimo o ano de 2014. 
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l.10. A manutenção dos veículos e equipamentos correrá por conta da contratada; 

l.11. Os veículos e equipamentos utilizados para cumprir o contrato deverão estar em bom estado 

de conservação, não sendo exigido vinculação do veículo ao contrato, sendo exigido apenas que o ano 

de fabricação seja igual ao definido na planilha de custos apresentada na licitação, e neste termo de 

referência, ficando a empresa contratada com o compromisso de disponibilizar veículo sempre nos 

dias e horários definidos pela contratante, não admitindo-se a não prestação dos serviços por 

problemas técnicos, mecânicos ou de qualquer outra espécie, ficando a contratada em caso de 

descumprimento, sujeita as penalidades previstas neste Termo de Referência. 

l.12. A CONTRATADA deverá disponibilizar os serviços de responsabilidade técnica pela 

operação do transbordo. E de um engenheiro devidamente registrado no CREA/RS. 

 

m- DO PESSOAL: 

m.1. Será de inteira responsabilidade da proponente a admissão de mão-de-obra necessária ao 

desempenho dos serviços contratados, correndo por sua conta, também, os encargos necessários e 

demais exigências das leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e outras de qualquer 

natureza, respondendo a proponente pelos danos causados por seus empregados, auxiliares e 

prepostos, ao património público ou a outrem. 

m.2. A contratada deverá fornecer todos os EPIs constantes no orçamento e manter em ordem os 

funcionários devidamente equipados e uniformizados. 

 

N - DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

n.1. O transporte dos rejeitos da estação de transbordo até o aterro sanitário serão efetuados com 

intervalo máximo de 48 horas, e serão coordenados e fiscalizados pela Secretaria Municipal de 

Serviços Urbanos, através de fiscal nomeado para este fim. 

n.2. A empresa deve possuir veículo equipado que realizará o transporte dos resíduos sólidos urbanos 

e deverá fazê-lo com carroceria fechada considerando o correto transporte dos RSU e licenciado pelo 

órgão ambiental competente. 

n.3. A Contratada fornecerá todo pessoal necessário e os veículos para realização do objeto contratual, 

sem que entre contratante e contratado resulte vínculo de natureza trabalhista. 

n.4. Todas as despesas e danos patrimoniais e/ou extra patrimoniais, decorrentes da prestação de 

serviços bem como os tributos municipais, estaduais, e federais incidentes, correrão por conta do 

vencedor da presente licitação. 

n.5. Os encargos sociais serão de responsabilidade da empresa contratada e deverá apresentar guia de 

GPS, quando da emissão da respectiva nota fiscal e retenção do ISS e IRRF. De acordo com a 

legislação vigente. 

n.6. A Contratada deverá fornecer todos os materiais necessários aos serviços, a mão-de-obra, os 

equipamentos, as ferramentas, os utensílios, os transportes de material e pessoal, e outros que se 

fizerem necessários, e, ainda, a respectiva iniciativa das providências nos devidos prazos; 

n.7. A Contratada deverá promover, acaso ocorram correções necessárias, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste Termo de Referência. 

n.8. A empresa deve possuir o devido licenciamento ambiental para execução das atividades a serem 

contratadas. 

n.9. A empresa deve disponibilizar 06(seis) contêineres com capacidade de no mínimo 30m
3
, e retirar 

os resíduos sólidos num intervalo máximo de 48 horas. Sendo que 04 contêineres deverão ficar 

permanentemente a disposição do município, sendo substituídos de dois em dois a cada situação de 

transbordo. 

n.10. A quantidade media a ser transportada até o aterro sanitário é de 450 toneladas mensais e 

poderá variar de acordo com a produção de resíduos sólidos por parte da população. 

n.11. A Contratada será responsável pela limpeza e desinfecção dos equipamentos, atividade esta 

que deverá ser realizada com intervalos máximos de 30 (trinta) dias. 

 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA: 

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado, a critério da Administração e com a anuência da contratada, nos termos do art. 57, inciso 

II, da Lei nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA QUINTA – PREÇO: 

Pela aquisição do serviço licitado a CONTRATANTE pagará o valor de R$ 198,31, (cento e 

noventa e oito reais e trinta e um centavos) por tonelada, estando nele incluídas todas as despesas 

necessárias à sua perfeita execução. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

Para as despesas decorrentes da presente Licitação, serão utilizados recursos da Dotação 

Orçamentária: 3.3.90.39.00.0000 – Red. 636. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO: SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: 

O pagamento será efetuado mensalmente em até dez (10) dias, mediante a apresentação da respectiva 

nota fiscal, acompanhada das guias do FGTS e Previdência Social, a fim de que se possa atestar que a 

contratada está pagando seus funcionários conforme os valores indicados na planilha de custos da 

Licitação. Também os comprovantes de destinação dos resíduos sólidos transportados, especificando 

as datas e a pesagem dos materiais, documentos estes, atestados pela Secretaria de obras e serviços 

urbanos. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA: 

O pagamento será efetuado contra empenho, após a prestação dos serviços por intermédio do Setor de 

Tesouraria do Município e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, correndo a despesa na 

respectiva Secretaria da Prefeitura Municipal. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA: 

Não serão aceitas solicitações de pagamento fora dos prazos previstos pelo Município; 

SUBCLÁUSULA QUARTA: 

Não será pago qualquer valor sobre eventual excesso na tonelagem recolhida, salvo nos casos de 

comprovado desequilíbrio económico financeiro do contrato, sendo pagos exclusivamente o número 

de toneladas transbordadas. 

 

CLÁUSULA OITAVA – RESPONSABILIDADE CIVIL: 

A CONTRATADA responderá por quaisquer danos ou prejuízos pessoais ou materiais que seus 

empregados ou preposto, em razão de omissão dolosa ou culposa, venham a causar em decorrência da 

prestação dos serviços, incluindo-se, também, os danos materiais ou pessoais a terceiros, a que título 

for. 

 

CLÁUSULA NONA – ÔNUS E ENCARGOS: 

Todos os ônus ou encargos referentes à execução deste contrato, que se destinem à realização dos 

serviços, a locomoção de pessoal, seguros de acidentes, impostos, taxas, contribuições previdenciárias, 

encargos trabalhistas e outros que forem devidos em razão dos serviços, ficarão totalmente a cargo da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO: 

Nos termos do art. 67, § 1º da Lei nº. 8.666 de 1993, a CONTRATANTE designa o servidor Giovane 

Alves Lima, conforme Portaria nº 1139/2018, para Acompanhar e Fiscalizar a Execução do Contrato, 

anotando em Registro Próprio Todas as ocorrências e determinando o que for necessária a 

Regularização das Falhas ou Defeitos observados. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: 

Da mesma forma, a CONTRATADA deverá Indicar um Preposto para, se aceito pela 

CONTRATANTE, representá-la na Execução do Contrato. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA: 

A CONTRATANTE se reserva no Direito de Rejeitar, no Todo ou em Parte, a Prestação de Serviço, 

em Desacordo com o Edital e este Termo de Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

O não cumprimento das obrigações assumidas em razão deste termo de contrato sujeitará a 

CONTRATADA, garantida a prévia defesa, às seguintes sanções:  

a) Advertência; 
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b) Multa de 0,5 (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta 30 (trinta) dias, após o qual será 

considerado inexecução contratual; 

c) Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de 

suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 

(um ano). 

d) A multa apurada conforme determinações constantes do item 15.3 deverá ser obrigatoriamente 

retida pela Fazenda Municipal quando do pagamento contratado, independentemente da apresentação 

de defesa prévia, sendo que esta deverá ser protocolada até a data do efetivo pagamento. 

e) Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de 

suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 

(dois anos). 

SUBCLÁUSULA – ÚNICA: 

As sanções de multa poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais, facultada a defesa 

previa do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data em que tomar ciência. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO: 

A inexecução total ou parcial deste termo de contrato ensejará a sua rescisão, de conformidade com os 

artigos 77 a 80, da Lei nº. 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 

prevista no artigo 77 da Lei nº. 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÃO: 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessária, na 

forma do estatuído no artigo 65, § 1º da Lei 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO: 

O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste contrato será o da Comarca de 

Jaguarão. 

E por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento contratual em três vias de igual teor e 

forma, para um só efeito. 

Jaguarão, 08 de agosto de 2018 

 

 

Favio Marcel Telis Gonzalez 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Marcelo Gonçalves Rodrigues                                            Meioeste Ambiental Ltda 

Secretário Municipal de serviços Urbanos                                    Empresa 

  

 

 

Testemunha:  

CPF: 

Testemunha:  

CPF:  

 
JMG 

 

  

Este contrato se encontra examinado e 

aprovado por esta Assessoria jurídica. 

Em ____/____/____ 

_________________________ 

Procurador Jurídico 
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