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CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 233/2015 

  

         Pelo presente instrumento particular de Contrato, de um lado, o MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE - 

RS, inscrito no CNPJ sob o n.º 87.613.519/0001-23, com sede à Av. Alto Jacui n.º 840, neste ato 

representado pelo Presidente da Câmara de Vereadores no Exercício de  Prefeito Municipal, Sr. IBANEZ 

VITOR DE QUADROS , doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado SIMPEX SERVIÇOS 

DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS LTDA, inscrita no CNPJ 07.734.631/0001-

83, estabelecida à Rua Pinheiro machado, n.º 405, Sala 3, na cidade de  Palmeira das Missões/RS, CEP 

98300-000, neste ato representada pela Sra. Natália Daiane da Silva Almeida  inscrita no CPF sob o n.º 

001.576.060-070, RG 9083725797 doravante denominada de CONTRATADA, em conformidade com a 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 080/2015, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1.1 - Constitui objeto da presente licitação a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final 

de resíduos domiciliares e das atividades comerciais do Município de Não-Me-Toque, compreendendo a 

coleta estimada mensal de 290 toneladas, a serem executados em regime de empreitada por preço global, 

conforme especificações técnicas abaixo, constantes do presente Edital e roteiro anexo: 

1.1 – Descrição da coleta: 

1.1 – Execução da coleta diária, de segunda a sexta-feira, dos resíduos sólidos domiciliares orgânicos e 

inorgânicos e das atividades comerciais, no perímetro urbano da cidade de Não-Me-Toque – RS, conforme 

roteiro estabelecido no Anexo II do Edital de Concorrência Pública nº 80/2015; 

1.2 - Coleta semanal de resíduos sólidos domiciliares orgânicos e inorgânicos e das atividades comerciais, 

nas localidades de São José do Centro, Olaria Elwanger, Bom Princípio, UBS da Monsanto, RS 142 km 

14,5 no interior do Município, conforme roteiro estabelecido no Anexo III Edital de Concorrência Pública nº 

80/2015; 

1.3 - Coleta mensal de resíduos inorgânicos (lixo seco) em localidades do interior do Município de Não-Me-

Toque, conforme roteiro estabelecido no Anexo IV Edital de Concorrência Pública nº 80/2015; 

1.4 – Os resíduos domiciliares e de atividades comerciais deverão ser acondicionados em embalagens de 

plástico de até 100 litros; 

1.5 – A quilometragem mensal estimada para realizar os serviços especificados nos itens 1.1, 1.2 e 1.3 e o 

transporte até o aterro sanitário e/ou usina de reciclagem, até 16.000 quilômetros mensais. 

1.6 – A CONTRATANTE reserva-se o direito de solicitar um programa de educação ambiental com vista à 

separação correta do lixo seco e orgânico, envolvendo as escolas e a comunidade. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES TÉCNICAS 

2.1 – A CONTRATADA deverá manter os veículos e equipamentos em perfeitas condições de 

funcionamento, constituindo obrigação contratual a lavação diária dos mesmos, com solução detergente e a 

manutenção da pintura em perfeito estado. 
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2.2 – Os veículos coletores deverão ter telefone em local de fácil visibilidade, para possíveis reclamações ou 

sugestões pelos munícipes. 

2.3 – A CONTRATADA deverá dispor de instalações fixas, não permitindo a permanência de veículos na via 

pública quando não estiverem em serviço e em local que não perturbe terceiros. 

2.4 – Todos os veículos e equipamentos utilizados na coleta de lixo deverão respeitar os limites 

estabelecidos na legislação ambiental com relação à poluição sonora e atmosférica. 

2.5 – A critério da CONTRATANTE ou por solicitação da CONTRATADA poderão ser feitas pesagens dos 

resíduos coletados a qualquer momento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO E PAGAMENTO: 

3.1 - O valor do presente contrato é de R$ 99.590,50 (noventa e nove mil quinhentos e noventa reais e 

cinquenta centavos) mensais, pela execução total dos serviços, sendo o valor R$ 41.701,45 (quarenta e 

um mil setecentos e um reais e quarenta e cinco centavos) mensal para serviços de coleta, o valor de R$ 

34.889,15 (trinta e quatro mil oitocentos e oitenta e nove reais e quinze centavos) mensal para serviços de 

transporte e o valor de R$ 22.999,90 (vinte e dois mil novecentos e noventa e nove reais e noventa 

centavos) mensal para serviços de destino final. 

3.2 - A CONTRATADA deverá fornecer os dados bancários para o pagamento, tais como banco, agência, 

conta corrente. 

3.3 - O pagamento será mensal, até o 5º (quinto) dia útil, subsequente à prestação do serviço e à 

apresentação da Nota Fiscal, acompanhada das cópias autenticadas: 

 a) Relação nominal dos funcionários; 

 b) Comprovante de pagamento salarial de todos os funcionários; 

 c) Relação dos trabalhadores constantes no arquivo da GFIP; 

 d) Comprovante de Declaração das Contribuições a recolher à Previdência Social e a outras 

entidades e fundos por FPAS Empresa; 

 e) Protocolo de Envio de Arquivos / Conectividade Social – GFIP; 

 f) GPS (com comprovante de pagamento); 

 g) GRF (com comprovante de pagamento); 

 h) Certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros; 

 i) Certificado de regularidade do FGTS – CRF. 

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

3.5 - Na Nota Fiscal deverá conter o nº do processo licitatório e nº do contrato firmado. Se não houver 

alguma dessas especificações a NF será devolvida à empresa para eventuais acertos e, não será liberado o 

pagamento sem estar tudo correto. 

3.6 - O pagamento dos emolumentos prescritos em lei e observação de todas as posturas referente ao 

serviço; 

3.7 - Despesas decorrentes de leis trabalhistas e que digam respeito ao serviço contratado; 

3.8 - Custear as despesas de combustível, manutenção, material de segurança, uniforme, peças, 

acessórios, motoristas e ajudantes. 

3.9 – Manter as Licenças de Operação sempre vigentes. 
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3.10 - Arcar com todas as despesas decorrentes da execução do presente serviço, bem como os Tributos 

Municipais (ISSQN), Estaduais e Federais (INSS e FGTS) incidentes, correrá por conta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA ASSINATURA DO CONTRATO: 

4.1 - O prazo de vigência do Contrato decorrente desta Licitação será de 12 (doze) meses a contar de 08 de 

junho de 2015, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, até o limite de 60 (sessenta) 

meses, por interesse da Administração e com anuência do Contratado, se houver interesse de ambas as 

partes, nos termos do Art. 57, Inciso II, da Lei Nº 8.666/93 e alterações subsequentes. 

4.2 – A CONTRATADA apresentou os documentos abaixo descritos, devidamente autenticados: 

4.2.1 – Cópia do Certificado de Propriedade dos veículos, se os veículos que serão utilizados para a 

execução do objeto contratual não estiverem em nome da CONTRATADA, o mesmo deverá apresentar a 

cópia dos certificados de propriedade dos veículos acompanhados de documento legal autorizando a 

utilização dos mesmos; 

4.2.2 – Comprovação, com documento oficial, que os veículos apresentados no item 4.2.1 possuem apólice 

de seguros com cobertura de danos contra terceiros, materiais e pessoais. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 

5.1 - Os preços que vigorarão no Contrato corresponderão aos preços globais mensais constantes da 

Proposta Financeira e constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e 

perfeita execução dos serviços. 

5.2 – Na hipótese de prorrogação do Contrato o valor contratual será revisado e reajustado sempre após o 

decurso do prazo de 12 (doze) meses, tendo como parâmetro o IPCA/IBGE ou outro que vier a substituí-lo, 

sendo deduzidos do índice, os aumentos de preços concedidos, durante a execução contratual, a título de 

reequilíbrio econômico financeiro, requerido pela contratada, desde que suficientemente comprovado, de 

forma documental o desequilíbrio, estabelecido no Art. 65, alínea “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e 

legislação subsequente. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO: 

6.1 - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa poderá 

ser rescindida, mas deverá ser solicitada anteriormente num prazo mínimo de 30 dias, por escrito. 

6.2 - A rescisão também poderá ocorrer por ato unilateral da CONTRATADA, e independentemente de 

aviso ou notificação, na hipótese de falta de pagamento, pela Prefeitura, em caso de atraso em mais de 60 

(sessenta) dias consecutivos do vencimento, quando poderá retirar seus equipamentos e mão de obra do 

local da prestação de serviços. 

6.3 - Constituem, igualmente, hipóteses de rescisão o cancelamento das Licenças de Operação (LO) 

emitidas pelo órgão ambiental competente e aquelas constantes dos Artigos 77 e 80 da Lei Nº 8.666, de 

21/06/1993 e legislação subsequente. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

7.1 - As despesas com a execução do presente contrato correrão sob a seguinte dotação orçamentária: 
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2015/1147 

14.27.18.541.0141.2129 – Manutenção de Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos 

3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

0001 – LIVRE 

3.3.9.0.39.78.00.00.00 – Limpeza e Conservação – Pessoa Jurídica 

 

CLÁUSULA OITAVA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: 

8.1 - O CONTRATANTE poderá modificar unilateralmente o presente contrato para melhor adequação às 

finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA. 

8.2 – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessária, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato, conforme prevê o Art.65, parágrafo 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações legais. 

8.3 - Serão incorporadas ao Contrato, mediante termos aditivos, quaisquer modificações que venham a ser 

necessárias, nos seguintes casos: 

8.3.1 - Quando por iniciativa da Administração, houver modificação do projeto e/ou das especificações para 

melhor adequação técnica aos seus objetos; 

8.3.2 - Quando necessária à modificação do valor contratual, em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu objeto, a partir dos elementos coletados através do Resumo da Planilha de Custos. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES: 

9.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades: 

9.1.1 - Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo 

ao resultado: advertência; 

9.1.2 - Executar o contrato, com atraso injustificado até o limite de 05 (cinco) dias após, os quais serão 

considerados como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

9.1.3 - Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 

prazo de 1 (um) ano e multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor correspondente ao montante não 

adimplido do contrato; 

9.1.4 - Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 

prazo de 2 (dois) anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

9.1.5 - Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual, apresentar documentação 

falsa, fraude ou falha na execução do contrato: declaração de inidoneidade e multa de 10% sobre o valor 

atualizado do contrato. 

9.1.6 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

9.2 - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração, enquanto pendente de liquidação, qualquer 

obrigação financeira que for imposta ao CONTRATADO, em virtude de penalidade ou, inadimplência 

contratual. 

9.3 - Será facultado ao licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa prévia, na 

ocorrência de quaisquer das situações previstas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES: 

10. 1 - A CONTRATADA reconhece por este instrumento que é responsável, em qualquer caso, por danos 

e prejuízos que, eventualmente, venha a causar ao contratante, coisas, propriedades, ou terceiras pessoas, 

em decorrência da execução do serviço, correndo às suas expensas, sem responsabilidade ou ônus para o 

contratante, o ressarcimento ou indenização que tais danos ou prejuízos possam motivar. 

10.2 - A CONTRATADA se obrigará a respeitar, rigorosamente, durante o período de vigência do contrato, 

a legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, bem como as normas de higiene, segurança e sinalização, 

por cujos encargos responderão unilateralmente. 

10.3 – A CONTRATADA deverá manter os veículos e equipamentos utilizados na coleta dos resíduos, em 

perfeitas condições de funcionamento, constituindo obrigação contratual a lavação diária dos mesmos com 

solução detergente e a manutenção da pintura em perfeito estado. 

10.4 – Os veículos e equipamentos deverão ter pintura branca, característica para coleta de resíduos e 

placas regulamentares, as indicações necessárias ao recolhimento da CONTRATADA e telefone em local 

de fácil visibilidade, para possíveis reclamações ou sugestões pelos munícipes. 

10.5 – A CONTRATADA deverá dispor de instalações fixas, não permitindo a permanência de veículos na 

via pública quando não estiverem em serviço e em local que não perturbe terceiros. 

10.6 – Todos os veículos e equipamentos utilizados na coleta de lixo deverão respeitar os limites 

estabelecidos em Lei para fontes sonoras. 

10.7 – A critério da Administração ou por solicitação da CONTRATADA poderão ser feitas pesagens dos 

resíduos coletados, a qualquer momento. 

10.8 - Caberá à CONTRATADA: 

10.8.1 - Obter todas as licenças e autorizações junto à FEPAM ou OUTRO ÓRGÃO COMPETENTE, 

relativas à coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e de atividades comerciais 

do Município de Não-Me-Toque - RS; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO: 

11.1 - A execução do Contrato será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por parte da 

Administração Municipal, através de Comissão Especial designada por Portaria, a quem competirá 

comunicar ao Gestor as falhas por ventura constatadas no cumprimento do contrato, de acordo com 

normatização interna. 

11.2 - A Fiscalização de que trata o subitem anterior será exercida no interesse da Administração Municipal. 

11.3 - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser prontamente 

atendidas pela CONTRATADA, sem qualquer ônus à Administração Municipal. 

11.4 - Qualquer fiscalização exercida pela Administração Municipal, feita em seu exclusivo interesse, não 

implica em corresponsabilidade pela execução dos serviços e não exime a CONTRATADA de suas 

obrigações de fiscalização e perfeita execução do contrato. 

11.5 - A Fiscalização da Administração Municipal, em especial, terá o dever de verificar o cumprimento dos 

termos do contrato, especialmente no que se refere á qualidade na prestação dos serviços, podendo exigir 

as cautelas necessárias à prevenção do erário. 

11.6 - A fiscalização exercerá controle rigoroso quanto à qualidade dos serviços prestados. 
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11.7 - A CONTRATADA deverá informar à fiscalização os casos de depósitos irregulares de resíduos e/ou 

má acondicionamento dos resíduos. 

11.8 - As reclamações entre a CONTRATADA e a fiscalização serão feitas mediante ofício protocolado. 

11.9 - A fiscalização terá acesso livre às dependências, instalações e maquinário da CONTRATADA, que 

deverá sempre, que solicitado, complementar as informações que a Administração Municipal entender 

necessárias. 

11.10 – O Gestor do contrato será o Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e a fiscalização 

será realizada por uma Comissão Especial designada por Portaria. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  

12.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Não-Me-Toque para dirimir dúvidas ou questões oriundas do 

presente contrato.  

12.2 - E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 5 (cinco) vias 

iguais e rubricadas para todos os fins de direito.  

                           NÃO-ME-TOQUE - RS, EM 08 DE JUNHO DE 2015 

 

IBANEZ VITOR DE QUADROS 

Presidente da Câmara de Vereadores no 

Exercício de Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

 

 

SIMPEX SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E  

DESTINO FINAL DE RESÍDUOS LTDA  

Sra. Natália Daiane da Silva Almeida 

CONTRATADA 
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