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CONTRATO Nº052/2015 QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE NOVO XINGU E A EMPRESA ADEMIR STREB - ME, 
CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
SERVIÇOS COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS 
SOLIDOS DOMICILIARES. 

 
Contrato que entre si celebram, de um lado, o Município de Novo Xingu, pessoa 

jurídica de direito público interno, CNPJ n.º 04.207.526/0001-06, sito na Avenida Emilio 
Knaak, 1160, na cidade de Novo Xingu/RS, neste ato representado pelo seu Prefeito 
Municipal, Sr. GODOFREDO CLÁUDIO WERKHAUSEN, brasileiro, casado, portador 
do CPF n.º489.300.080-20, residente e domiciliado na Rua 25 DE Julho cidade de Novo 
Xingu – RS, doravante denominado apenas CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa 
ADEMIR STREB - ME, inscrita no CNPJ Nº 01.383.958/0001-71, com sede na Avenida das 
Palmeiras Nº 1382, no município de Três Palmeiras - RS, doravante denominada 
CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. ADEMIR STREB, brasileiro, casado, 
comerciante, residente e domiciliado Rua C Nº 60, na cidade de Três Palmeiras - RS, portador 
do CPF nº 641.714.340/68, cédula de identidade n.º 4052235779, estabelecem o presente 
CONTRATO DE FORNECIMENTO, em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e condições 
estabelecidas no Pregão Presencial n.º 005/2015, constante do Processo  nº 135/2015 e 
consoante as cláusulas e condições que se enunciam a seguir: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO 
1.1 O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa para SERVIÇOS DE 
COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO 
MUNICÍPIO DE NOVO XINGU, com as características e quantidades assim especificadas: 
 
Item Descrição Produto Qtd/Und Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 

01 Serviços de Transporte até a CONIGEPU e 
Coleta seletiva dos resíduos sólidos da zona 
Urbana e Rural do Município de Novo 
Xingu, sendo na Zona Urbana 3 (três) vezes 
por semana e na zona Rural uma vez por 
mês, conforme termo de referência. 

12 
MESES 

7.800,00 7.800,00 

     

 
1.2 – Os Serviços de Coleta dos Resíduos Sólidos no perímetro urbano do município deverá 
ser seletiva, 3 (três) vezes por semana, em horário previamente determinado e divulgado no 
município, sendo nas Terças-feiras e Sábados a coleta do Lixo Orgânico e nas Quintas-feiras a 
coleta do Lixo Seco, perfazendo 4,8 Km, conforme mapa em anexo. 
1.2 – Os Serviços de Coleta dos Resíduos Sólidos no perímetro rural do município deverá ser 
somente do Lixo Seco, uma vez por mês, em dia e horário previamente determinado e 
divulgado pelo município, conforme cronograma a ser disponibilizado ao vencedor do 
certame, perfazendo aproximadamente 50Km conforme mapa em anexo. 
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1.3 – Os resíduos Sólidos deverão ser coletados por no mínimo 01 (um) caminhão, 01 (um) 
motorista e 1 (um) coletor. 
1.3.1 – A contratada deverá disponibilizar para a execução dos serviços no mínimo 01 
caminhão, com carroceria do tipo especial para coleta e transporte do lixo, tipo basculante, 
fechada para evitar o despejo de líquidos nas vias públicas, com capacidade de no mínimo 
10m³, ano de fabricação não inferior a 2010, o veículo deverá estar identificado com a 
logomarca da empresa, estar com o licenciamento de 2015 em dia, estar equipado com 
sinalizador visual de acordo com a legislação de transito em vigor. O veículo deverá carregar 
vassoura e pá para recolhimento de detritos que eventualmente venham a ser dispostos na via 
pública durante a execução dos serviços e disponibilizar embalagem tipo saco de lixo para 
colocação nas lixeiras, evitando o acúmulo de resíduos solto dentro das cestas;  
1.3.2 – O motorista e coletor deverão estar devidamente registrado na empresa contratada de 
acordo com a legislação trabalhista vigente, devem estar uniformizados e com equipamentos 
de proteção individual de acordo com as normas de segurança do trabalho vigentes. 
1.4 Os resíduos sólidos domiciliares coletados deverão ser Transportados até a sede da 
CONIGEPU – Consórcio Intermunicipal de Cooperação em Gestão Pública localizado na 
Linha Colônia Nova  no Município de Trindade do Sul distante 70,3 Km do município de 
Novo Xingu. 
1.5  Durante a execução dos serviços é absolutamente vedado, por parte do pessoal da 
contratada, a execução de outras tarefas que não sejam objeto deste certame;  
1.6 Será terminantemente proibido aos empregados da contratada fazer catação ou triagem, de 
ingerirem bebidas alcoólicas em serviço, de pedirem gratificações ou donativos de qualquer 
espécie. 
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES 
2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do fornecimento, bem como para 
definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este 
Contrato, como se nele estivessem transcritos, os seguintes documentos: 
a) Edital de Pregão Presencial nº 005/2015 e seus Anexos; 
b) Proposta de Preços da CONTRATADA. 
2.2 Os documentos referidos no item 2.1, são considerados suficientes para, em complemento 
à este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado. 
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA - REGIME DE EXECUÇAO 
3.1 O presente contrato tem o regime de execução indireta, empreitada por preços unitários, 
de acordo com o art. 10ª da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
4. CLÁUSULA QUARTA - PREÇO 
4.1 O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato, é o apresentado na proposta da 
CONTRATADA devidamente aprovado pelo CONTRATANTE, tendo os seus valores 
unitários especificados no item 1 do presente Contrato. 
4.2 O preço retro-referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídos no 
mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da 
CONTRATADA. 
4.3 No caso de acréscimo em até 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo total estimado 
de cada item, fica o fornecedor obrigado a aceitar o acréscimo. 
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4.4 Os preços constantes no presente contrato serão reajustados pelo IGPM – Índice Geral de 
Preços – Disponibilidade Interna, da Fundação Getúlio Vargas, após 12 meses da data de 
realização do orçamento básico do edital que originou o presente contrato, de acordo  com o 
art. 3º, § 1º da Lei Federal nº 10.192/01. 
4.5 A recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do 
Contrato somente poderá ser dada se a sua ocorrência era imprevisível no momento da 
contratação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pela CONTRATADA 
(requerimento, planilha de custos e documentação de suporte). 
 
5. CLÁUSULA QUINTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
5.1 Os recursos necessários à presente contratação, acha-se classificados na dotação 
orçamentária que  se segue: 
0504.2026.339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

6 - CLÁUSULA SEXTA - PRAZO CONTRATUAL 
6.1 - O contrato vigorará por 12 meses a partir da data de 01 de junho, podendo ser 
prorrogado na forma da lei. 
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 
7.1 O pagamento será efetuado até o 10° dia do mês subsequente a prestação dos serviços, 
após o recebimento da Nota Fiscal, que deve vir assinada por responsável dos órgãos 
municipais; através de depósito na conta corrente da CONTRATADA. 
7.2 Não haverá, em hipótese alguma, pagamento antecipado. 
 
8. CLÁUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADES 
8.1 A CONTRATADA é responsável, direta e exclusivamente, pela execução do objeto deste 
Contrato e, consequentemente responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos 
que, na execução dele , venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o 
CONTRATANTE ou à terceiros, independentemente da fiscalização exercida pelo 
CONTRATANTE. 
8.2 A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do artigo 71 da Lei 8.666/93. 
8.3. As contribuições sociais e os danos contra terceiros são de responsabilidade da 
CONTRATADA. 
8.4 A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos objetos fornecidos, 
cabendo-lhe verificar o atendimento das especificações, não se admitindo, em nenhuma 
hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega dos objetos/materiais, 
tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos. 
 
9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE 
9.1 Constituem obrigações da CONTRATADA: 
I) fornecer os objetos licitados de acordo com a qualidade exigida pelos órgãos de controle 
governamental;  
II) responsabilizar-se integralmente pelos objetos ora contratados, nos termos da legislação 
vigente;  
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III) comunicar a Prefeitura, por escrito, no prazo de 03 (três) dias úteis, quaisquer alterações 
ocorridas no Contrato Social, durante o prazo de vigência do Contrato, bem como apresentar 
documentos comprobatórios; 
IV) sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor autorizado da 
Prefeitura, encarregado de acompanhar a execução do Contrato, prestando todos os 
esclarecimentos que lhes forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas.  
V) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato nos termos do artigo 71 da Lei nº 8666/93. 
9.2 Constituem obrigações da CONTRANTANTE: 
I) oferecer todas as informações necessárias para que a empresa possa realizar a execução do 
objeto licitado dentro das especificações solicitadas; 
II) realizar o pagamento na forma estipulada no Edital; 
III) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; 
IV) rejeitar no todo ou em parte os objetos entregues em desacordo com o objeto deste 
Contrato. 
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA - PENALIDADES 
10.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato estará a CONTRATADA sujeita às 
seguintes penalidades: 
a) Advertência; 
b) Multa: 
1- De 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, no caso de não cumprimento do prazo de 
entrega ou de execução do serviço contratado, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o 
valor do Contrato; 
2- De até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de descumprimento do 
Contrato, ressalvado o disposto no item 1 (um) acima citado; 
c) Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, DF e Municípios pelo período de 
até 5 (cinco) anos consecutivos. 
10.2 As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subitens precedentes não terão 
caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem  a 
CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos 
venham a acarretar, nem impedem a declaração da rescisão do pacto em apreço. 
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO 
11.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das 
penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram 
quaisquer dos motivos enumerados nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93. 
11.1.1 No caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da lei 8.666/93, fica assegurado e 
reconhecido o direito do CONTRATANTE ao ressarcimento de eventuais prejuízos ou ônus 
adicionais decorrentes de novas contratações ou outros gastos imprevistos, além do atraso na 
entrega dos objetos, conforme art. 55, inciso IX da lei 8.666/93. 
11.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob quais quer das formas delineadas no art. 79 da 
Lei nº 8.666/93. 
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1 A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar ao 
CONTRATANTE ou à terceiros, por si ou seus sucessores e representantes, na execução do 
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objeta CONTRATADA, isentando o município de toda e qualquer reclamação que possa 
surgir em decorrência do mesmo. 
12.2 Aplicam-se à este Contrato as disposições da Lei nº 8.666/1993, e suas posteriores 
modificações, que regulamentam as licitações e contratações promovida s pela Administração 
Pública. 
 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VALOR DO CONTRATO 
13.1 As partes contratantes dão ao presente Contrato o valor mensal de R$ 7.800,00(sete mil e 
oitocentos reais),  totalizando o valor de R$ 93.600,00 (noventa e três mil e seiscentos reais) 
para todos os legais e jurídicos efeitos. 
 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
DO CONTRATO 
14.1 Para efetuar o acompanhamento, fiscalização e recebimento do objeto deste Contrato, 
por parte do CONTRATANTE, fica responsável o Secretário Municipal de Saúde, conforme 
determina o art. 67 da Lei nº 8666/93. 
 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO 
15.1 Elegem as partes o Foro da Comarca de Constantina - RS, para dirimir todas e quaisquer 
controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
E, assim, por estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o 
presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só jurídico efeito, perante 
as testemunhas abaixo assinadas. 
 
 

Prefeitura Municipal de Novo Xingu, 18 de maio de 2015. 
 
 

 
     ___________________________                        ____________________________ 

CONTRATADA                                                 CONTRATANTE 

 

 

_____________________________                   ______________________________ 

TESTEMUNHA                                                    TESTEMUNHA 

 


