
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 096/2015 COLETA E TRANSPORTE DO LIXO 
DOMÉSTICO 

 
 
  Pelo Presente Contrato que fazem entre si, de um lado, o MUNICÍPIO DE NOVO 
XINGU/RS, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 
04.207.526/0001-06, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr GODOFREDO 
CLAUDIO WERKHAUSEN, brasileiro, casado, residente e domiciliado no Município de Novo 
Xingu – RS, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 
MATEUS OTTO WERKHAUSEN, empresa com sede na Linha Paredão, interior do Município de 
Novo Xingu, CNPJ/MF n.º 06.080.928/0001-00, neste ato representado por Mateus Otto Werkhausen, 
devidamente inscrito no CIC n.º 2087405227, residente e domiciliado na rua Elizabet Werkhausen, 55, 
Município de Novo Xingu, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, tem entre si justos 
e contratados o presente termo, expedido pelo Município de Novo Xingu, mediante as seguintes 
cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto  
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. 

1 MESES 

6.500,00 6.500,00 

 
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 
Segundas-feiras e Sexta-feira a coleta do Lixo Orgânico e nas Quartas-feiras a coleta do Lixo Seco, 
perfazendo 4,8 Km, conforme mapa em anexo. 
 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. 
 Os resíduos Sólidos deverão ser coletados por no mínimo 01 (um) caminhão, 01 (um) motorista e 1 
(um) coletor. 
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;  
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. 
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. 
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;  
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. 
 
 
15. CLÁUSULA SEGUNDA - FORO 
 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, 21 de dezembro de 2015. 
 
 

 
     ___________________________                        ____________________________ 

CONTRATADA                                                 CONTRATANTE 

 

 

_____________________________                   ______________________________ 

TESTEMUNHA                                                    TESTEMUNHA 

 
 


