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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E 
DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RECICLÁVEIS E NÃO 

RECICLÁVEIS DO MUNICÍPIO DE ESTAÇÃO/RS 
 

Pelo presente Contrato de Prestação de Serviços, nos termos do que dispõem os artigos 55 a 76, da Lei 
Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, as partes a seguir qualificadas, de um lado o MUNICÍPIO DE 
ESTAÇÃO, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ/MF sob o n.º 
92.406.248/0001-75, com sede administrativa na Rua Fiorelo Piazzetta, 95, neste ato representado por 
sua Prefeita Municipal em exercício, Sra. Maria Perin Tonin, brasileira, casada, portadora do RG nº 
2026117339, e CPF nº 479.384.470-72, residente e domiciliada na Rua Santa Terezinha, nº 63, nesta 
cidade de ora em diante denominado de Município, e de outro lado, a empresa COOPERATIVA DE 
TRABALHO DOS RECICLADORES DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS DE SANTA CECÍLIA DO 
SUL – COPERCICLA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.759.560/0001-48 
sita na Estrada Geral s/n°, Distrito Vista Alegre, na cidade de Santa Cecília do Sul/RS, CEP 99.952-000, 
neste ato representada pelo seu Presidente Sr. Tiago Zotti, portador do CPF n.º 009.579.060-80, de ora 
em diante denominado simplesmente Contratada, têm entre si certo e ajustado, em conformidade com a 
Concorrência nº 002/2018, as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
 
1.1 A Contratada assume a obrigação de prestar ao Município os serviços de coleta, transporte e 
destinação final dos resíduos sólidos urbanos, recicláveis e não recicláveis, não contaminantes e não 
industriais do Município de Estação/RS, em conformidade com a legislação ambiental vigente e normas 
da ABNT. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 
 
2.1 Pela prestação dos serviços descritos no item 01, a Contratada receberá a importância de R$ 
25.855,99 (vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos) 
mensais, sendo que o pagamento se dará até o até o 10º dia útil, mediante a apresentação do documento 
fiscal e cópia das GFIPs, correspondente a prestação dos serviços do mês imediatamente anterior ao do 
pagamento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 

 

3.1 A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, de 1° de Setembro de 2018 à 31 de Agosto de 

2019, podendo ser prorrogado por igual período, até o limite previsto em lei. No caso de prorrogação, o 

valor do contrato será reajustado de acordo com a variação do IGP-M(FGV) do período, na forma da 

legislação vigente.  

 

§ 1º - Será assegurada, anualmente, a repactuação do valor do contrato, que poderá contemplar todos os 

componentes de custos que tenham sofrido variação, desde que haja demonstração da variação 

devidamente justificada. 

 

§ 2º - Será assegurada, ainda, a alteração do contrato para restabelecer a relação inicialmente pactuada, 

entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração do serviço, 

objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, desde que haja 
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demonstração do desequilíbrio, devidamente justificada. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
4.1 Realizar os serviços descritos na Cláusula Primeira, nos termos do que estabelecer a Secretaria de 
Obras e Serviços Públicos, podendo o Município designar um representante da Administração, para 
anotar em registro próprio eventuais ocorrências ou anormalidades constatadas na execução dos 
serviços, determinando no que for necessário a sua regularização ou providências administrativas a 
serem tomadas, sem que isso importe na redução da responsabilidade da Contratada pela boa execução 
dos serviços; 
4.2 Manter durante a execução dos serviços, todas as condições de habilitação apresentadas na 
ocasião da contratação; 
4.3 Assumir exclusivamente, todos os encargos decorrentes das obrigações trabalhistas, 
previdenciárias, sociais, de seguro e habilitação legal ao exercício das atividades, quer sejam próprias ou 
do pessoal que vier a contratar para a execução dos serviços aqui ajustados; 
4.4 Manter durante a execução do contrato o PISO da categoria, bem como adicionais de 
insalubridade, periculosidade e adicional noturno; 
4.5 Fornecer uniforme e equipamentos de proteção individual adequados na forma da Lei, para os 
funcionários; 
4.6 Manter em dia todas as suas obrigações com terceiros inclusive as de cunho trabalhista, 
estendendo-se a responsabilidade para os efeitos judiciais decorrentes; 
4.7 Manter o número de funcionários suficientes e devidamente capacitados para a realização das 
atividades contratadas, observada a jornada legal; 
4.8 Manter seus funcionários sempre uniformizados e utilizando equipamentos de proteção 
individual durante a execução dos serviços; 
4.9 Cumprir com o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da CF/88, de acordo com a Lei n° 9854/99 que 
trata da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos; 
4.10 Informar, imediatamente, o município de Estação/RS, verbalmente e por escrito, quaisquer 
problemas ocorridos durante a execução dos serviços; 
4.11 A Contratada fica obrigada a substituir o local de destino caso o originalmente contratado venha 
a descumprir a legislação vigente, comunicando, imediatamente o Município, qualquer descumprimento 
e/ou autuação do órgão ambiental competente; 
4.12 Obter todas as licenças e franquias. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES 
 
5.1 A infringência de qualquer uma das cláusulas previstas no presente contrato por parte de uma das 
partes contratantes, ensejará que a infratora pague a outra, uma indenização relativa a 5% (cinco por 
cento) do valor total do contrato, importância esta que será devidamente atualizada ao termo do efetivo 
contrato 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
6.1 O presente contrato só poderá ser alterado nas hipóteses previstas no Artigo 65, seus incisos e 
parágrafos, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo que qualquer variação só será efetuada 
mediante acordo escrito, firmado por ambas as partes, o qual fará parte integrante deste instrumento, 
observadas as condições legais estabelecidas, ressalvadas as alterações unilaterais permitidas ao 
Município na forma estipulada pela Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. 
 



      
 
 
    Estado do Rio Grande do Sul 

                              PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO 
 
  

 

  
Rua Fiorelo Piazetta, 95 – Fone (54) 3337-1166 – Fax (54) 3337-1164 

Caixa Postal 12 – CEP 99.930-000 – Estação – RS 
www.pmestacao.com.br 

Contrato Administrativo n° 108/2018 
Visto da Procuradoria Geral 

______________ 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO  
7.1 O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes das seguintes condições: 

procedendo-se aviso formal prévio de 60 dias, com nenhuma espécie de ônus ou multa senão às 
obrigações aqui contratadas, devendo em tal prazo as partes cumprirem com todas as suas demais 
obrigações oriundas do presente contrato. 

7.2 O presente contrato poderá ser rescindido nos termos do art. 78 e com a observância do art. 79, 
ambos da Lei 8.666/93. 

7.3 O Município reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista 
na Lei 8.666/93. 

7.4 O contrato poderá ser alterado na forma estabelecida nos incisos I e II, do art. 65, da Lei 8.666/93. 
7.5 A Contratada após o atraso no pagamento por 60 dias, poderá solicitar a rescisão de contrato ou 

suspensão dos serviços até a devida regularização. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
8.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
05 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
05.02.18.541.0012.2025 – Manutenção da Limpeza Pública 
05.02.18.541.0012.2025.3.3.90.39.78 – (7755) Limpeza e Conservação 
Recurso: 1 LIVRE 
 
CLÁUSULA NONA – DO FORO 
 
9.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Getúlio Vargas para dirimir as dúvidas oriundas deste 
contrato. 
 
E, por estarem as partes justas e acordes entre si, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, que lido e achado conforme é assinado pelas partes, na presença das testemunhas 
abaixo. 

 
Estação - RS, 31 de Agosto de 2018. 

                   
 
 
 
 
 

Município                                                                         Contratada 
 
 
 
Testemunhas:  
 
________________________________________ 
CPF: 
 
 
________________________________________ 
CPF: 


