
CONTRATO ADMINISTRATIVO 077/2017 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇO 

 
 

Termo de contrato que celebram o município de Novo Xingu e a 

empresa Mateus Otto Werkhausen - ME cujo objeto é 

contratação de empresa para serviços de coleta e transporte de 

resíduos sólidos de Novo Xingu /RS. 

 
 

O Município de Novo Xingu, Estado do Rio Grande do Sul, pessoa jurídica de direito 
público interno, com Sede à Avenida Emilio Knaak, 1160 - Centro na Cidade de Novo 
Xingu/RS, inscrito no CNPJ sob n.º 04.207.526/0001-06, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal Sr. JAIME EDSSON MARTINI, brasileiro, casado, portador do CPF nº 
326.662.330-49, residente e domiciliado na cidade de Novo Xingu/RS, neste ato denominado 
CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa MATEUS OTTO WERKHAUSEN - ME, 
inscrita no CNPJ nº 06.080.928/0001-00, com sede na Estrada. Linha Paredão, s/n, Interior, 
no município de Novo Xingu - RS doravante denominada CONTRATADA, representada 
neste ato representado pelo sócio administrador, Sr. MATEUS OTTO WERKHAUSEN, 
brasileiro, empresário, residente e domiciliado na cidade de Novo Xingu – RS, portador do 
CPF nº 006.785.280-71, cédula de identidade nº 2087405227, estabelecem o presente 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E 
TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, nos termos do Edital de Tomada de preços nº 
004/2017, conforme as cláusulas que se seguem: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÃO GERAL.  
 
1.1 O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993, alterada pela Lei Federal n.º 8.883, de 08 de junho de 1994.  
  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO.  
 
2.1 Constitui objeto da presente licitação a prestação dos serviços de coleta seletiva dos 
resíduos sólidos domiciliares urbanos e rurais produzidos na cidade de Novo Xingu/RS, tendo 
como base uma população aproximada de 1.800 habitantes, e, posterior transporte até o aterro 
sanitário devidamente licenciado para destinação final dos resíduos sólidos do Município de 
Trindade do Sul/RS 
 



CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE. 
 
 3.1 Para cumprimento da integralidade dos serviços ora contratados, o CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA, a importância total de R$ 6.560,00 (seis mil quinhentos e sessenta 
reais) mensais referente a coleta e transporte de resíduos sólidos. 
3.2 O MUNICÍPIO pagará os valores ajustados, mediante emissão de Nota Fiscal até o 10º 
dia do mês seguinte ao da prestação dos serviços.  
3.3 O valor será fixo, somente podendo ser reajustado no caso de prorrogação prevista neste 
contrato, utilizando-se como índice de correção o IGPM da Fundação Getúlio Vargas ou 
outro que for fixado oficialmente como parâmetro de reajustamento de contratos especiais.  
3.4 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGP-
M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a 
contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata. 
3.5 Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria. 
3.6 Sobre a Nota Fiscal/Fatura de Prestação de Serviços será retido todos os valores 
tributários.  
3.4 O pagamento será efetivado diretamente ao representante legal da adjudicatária ou 
mediante depósito em conta corrente da mesma, em qualquer agência da rede bancária 
indicada pela Empresa.  

  
 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES  
 
4.1 A CONTRATADA se responsabiliza inteiramente pela coleta e transporte dos resíduos 
sólidos coletados no Município, conforme roteiro constante no Anexo I do edital, de acordo 
isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade civil, criminal e 
administrativa.  
4.1.1 Os serviços deverão ser prestados nos locais e nos períodos estabelecidos pelo 
CONTRATANTE, e no caso de feriado, nos dias estabelecidos, a empresa contratada deverá 
antecipar ou postergar um dia a coleta do lixo. 
4.2 A CONTRATADA obriga-se a manter a qualidade e a regularidade adequadas a natureza 
dos serviços contratados, por todo o lapso contratual, obedecendo às normas reguladoras à 
espécie, particularmente a qualidade e garantia dos serviços executado;  
4.3 Qualquer tipo de dano constatado em decorrência dos serviços prestados pela 
CONTRATADA, correrá por sua inteira responsabilidade, desde que tenham sido executados 
pela mesma, ou por seus prepostos.  
4.3.1 Caso o veículo ou os prepostos se envolvam em eventual acidente de trânsito no 
percurso de recolhimento do lixo, a responsabilidade civil e criminal será da 
CONTRATADA.  



4.4 Os resíduos sólidos, após a coleta, deverão ser transportados até a sede do Consorcio 
Intermunicipal de Cooperação em Gestão Pública (CONIGEPU) na Linha Colônia Nova, 
município de Trindade do Sul – RS.  
4.5 A CONTRATANTE poderá determinar a paralisação dos serviços, por motivo de ordem 
técnica e de segurança, ou ainda, no caso de inobservância e/ou desobediência às 
determinações cabendo a CONTRATADA, quando as razões da paralisação lhe forem 
imputadas, todos os ônus e encargos decorrentes. 
4.6 Quaisquer erros ou imperícia na execução dos serviços contratados pela 
CONTRATANTE obrigarão a CONTRATADA a sua conta e risco, corrigir ou reconstruir 
aquele(s) que tiver (em) dado causa. 
4.7 – A CONTRATADA será responsável pelos encargos sociais, taxas, impostos e quaisquer 
outros tributos e despesas que incidirem sobre o serviço, bem como qualquer responsabilidade 
no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, referentes ao pessoal 
utilizado nos serviços, inclusive no caso de reclamações trabalhistas, ações de 
responsabilidade civil e penal decorrentes dos serviços de qualquer tipo de demanda.  
4.8 A critério da Administração Municipal poderá a qualquer momento ser exigida a troca de 
equipamento ou veículo, que não atenda as exigências dos serviços ou de Lei.  
4.9 A contratada obriga-se a substituir imediatamente o veículo que por ventura vier a 
apresentar problemas de mecânica, não prejudicando a realização da coleta. 
4.10 - Após a contratação, caso a empresa queira efetuar a troca dos dias da coleta, a mesma 
deverá solicitar à Administração por escrito com 15 (quinze) dias de antecedência e aguardar 
a decisão do Município.  
4.11 - Serão também beneficiadas com o serviço, quaisquer vias que vierem a ser criadas no 
decorrer da vigência do contrato, mediante ajustes necessários ao bom andamento dos 
serviços. 
4.12 - Compete ao CONTRATANTE: aplicar as penalidades regulamentares  e contratuais; 
homologar ou indeferir reajustes e proceder a revisão dos valores na forma da lei, das normas 
pertinentes  e deste contrato; cumprir  e fazer cumprir  as cláusulas  do presente contrato; zelar 
pela boa qualidade do serviço. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA  
 
5.1 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura deste 
instrumento, podendo ser prorrogado a critério da Administração e com a anuência da 
contratada, mediante termo aditivo contratual, nos termos da Lei n° 8.666-93.  

   
 
 
 



CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
6.1 Para atender os dispêndios da presente contratação serão alocados os recursos do 
orçamento do MUNICÍPIO da seguinte classificação:  
 
SECRETARIA: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATIVIDADE: 2.125 – Serviço de Recolhimento de Lixo 
ELEMENTO: 3.3.90.39.00.00.00.00 0001– Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
 7.1 A fiscalização do fornecimento dos serviços fica a cargo do Servidor Douglas Friedrich, 
responsável pelo setor de Vigilância Sanitária do Município. 
7.2 A fiscalização de que trata o item anterior não isenta a Licitante vencedora das 
responsabilidades assumidas com a celebração do Contrato.  

  
 

CLÁUSULA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS  
 
8.1 Qualquer controvérsia, decorrente da aplicação do presente termo contratual será dirimida 
com base na legislação específica, especialmente as Leis 8.666/93 e 8.883/94.  

  
CLÁUSULA NONA- DAS PENALIDADES.  
 
9.1 A CONTRATADA ficará sujeita, no caso de inexecução total ou parcial do contrato, às 
seguintes penalidades, garantido o direito de ampla defesa:  
9.1.1 Aplicação de advertência no caso de  executar o contrato com irregularidades, passíveis 
de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado. 
9.1.2 Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso na prestação do serviço, limitada a 5 
(cinco) dias, após o qual será considerado inexecução contratual; 
9.1.3 Multa de 6 % (seis por cento) no caso de constatado defeito na prestação do serviço 
contratado. 
9.1.4 Multa de 10% (dez 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 14 (quatorze) meses; 
9.1.5 Multa de 15% (quinze 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 20 (vinte) meses; 



9.1.6 Identificados documentos ou informações falsas na instrução do procedimento 
licitatório, será aplicada a pena de declaração de inidoneidade pelo prazo de 03 (três) ano(s). 
9.1.7 As multas serão calculadas sobre o valor do contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO.  
 
10.1 O MUNICÍPIO poderá rescindir o presente contrato nas hipóteses previstas nos artigos 
77 e 78 e pelas formas do art. 79 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada 
pela Lei Federal n.º 8.883, de 08 de junho de 1994, e, também, quando houver: 
a) manifesta  deficiência do serviço ou prestação do serviço de forma inadequada; 
b) reiterada desobediência  aos preceitos estabelecidos na legislação  e neste contrato; 
c) falta grave a juízo do CONTRATANTE, devidamente comprovada, após garantido o 

contraditório e a ampla defesa; 
d) paralisação  ou abandono total ou parcial  do serviço, ressalvada as hipóteses  de caso 

fortuito ou força maior; 
e) descumprimento do prazo para início da prestação do serviço; 
f) perda das condições  econômicas, técnicas ou operacionais necessárias à adequada 

prestação dos serviços; 
g) descumprimento das penalidades  impostas pelo CONTRATANTE. 
h) Descumprimento de qualquer das obrigações pela contratada. 
10.2 Considera-se rescindido, automaticamente, o contrato nas hipóteses de declaração de 
inidoneidade e suspensão do direito de contratar, previstas na cláusula anterior.  

  
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO.  
 
11.1 Eventuais litígios decorrentes da execução deste contrato serão dirimidos perante o 
FORO DA COMARCA DE CONSTANTINA.  
 
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, e duas vias de 
igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.  
 

Novo Xingu, 24 de agosto de 2017.  
  
 

 
JAIME EDSSON MARTINI                     MATEUS OTTO WERKHAUSEN - ME                
      Prefeito Municipal                                                      Contratada               
        Contratante  


