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ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO

O MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA,  pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ sob o n.º 90.836.693/0001-40, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Amauri
Magnus  Germano,  brasileiro,  casado,  residente  e  domiciliado  neste  município,  doravante
denominado de CONTRATANTE , e de outro lado a empresa x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x., com sede
nx.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x  inscrita  no  CNPJ  sob  n.º  x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x-x.x,  neste  ato
representado pelo Sr(a). x.x.x.x.x.x.x.x.x., brasileiro(a), residente e domiciliado em x.x.x.x.x.x.x.,
inscrito  no  CPF  sob  n.º  x.x.x.x.x.x.x.x.x.-x.x.,  doravante  denominado  de  CONTRATADA,
declaram neste instrumento ter justo e acertado entre si o presente Contrato, de acordo com o
Anexo  I  –  Memorial  Descritivo  e  Anexo  III  –  Planilha  de  Preços,  mediante  as  seguintes
cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Campo  do  usuário  Objeto  Contrato  =  A  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA
OPERAR A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS –  RSU –  CLASSE  II  -  B  E
RESTOS  VEGETAIS(RV),  (EXCLUINDO,  INDUSTRIAL,  DOMICILIAR,  SAÚDE,
MINERAÇÃO, SANEAMENTO BÁSICO, AGROSSILVOPASTORIS),  DO MUNICÍPIO DE
CAPÃO DA CANOA, SENDO PARTE INTEGRANTE A ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO
DE ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT) E ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO DE
ATÉ  10(DEZ)  PONTOS  DE  ENTREGA  VOLUNTÁRIA  (PEV);  conforme  ANEXO  II
Memorial Descri7vo, da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento. 
 
Parágrafo  Único:  Utilizar  corpo  técnico  e  infraestrutura  para  a  realização  dos  serviços  e
desenvolvimento na área assessorada, bem como para a solução e prevenção de eventuais
problemas, nomeando um responsável para a administração das atividades.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Para dar o necessário suporte à realização dos serviços objeto

deste  instrumento,  o  CONTRATANTE  responsabilizar-se-á  pela  fiscalização  dos  serviços
prestados pela  CONTRATADA.  A CONTRATANTE  se obriga a oferecer à  CONTRATADA a
cedência da ATT – Área de Transbordo e Triagem,  localizada no Parque de Máquinas do
Município, na Rua Manoel Alves Pereira S/N, Bairro Parque Antártica, e das áreas para os
Pontos de Entrega Voluntária (PEV) necessária para o fiel cumprimento deste contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Além das  responsabilidades  previstas  na  Cláusula  Primeira  do

presente instrumento, a  CONTRATADA se responsabilizará pelos equipamentos, bem como,
pelo pessoal e pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, sociais ou quaisquer outros
decorrentes da execução dos serviços,  inclusive responsabilidade civil  e penal em caso de
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acidente de trabalho. O CONTRATANTE não responderá por indenizações oriundas de danos
causados a terceiros por culpa ou dolo da CONTRATADA, quando da prestação de serviço de
que trata este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente Contrato é celebrado de acordo com o Processo de Licitação

n.º x.x.x.x Campo do usuário Modalidade = PREGÃO PRESENCIAL n.º x.x.x.x. Processo de
Requisição de Despesa x.x.x.x.x.x..

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO 
O CONTRATANTE pagará pelos serviços prestados a importância de R$

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.xx.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.),  conforme  nota  de  empenho  parcial  nº
x.x.x.x.x.x.x.x, conforme segue: conforme ANEXO III – PLANILHA DE PREÇOS;

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado após a realização dos serviços, e mediante

autorização de pagamento emitida pela Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO
O presente Contrato tem como prazo de execução 12 (doze) meses, a

contar  de  x.x.  de  x.x.x.x.x.x.x.x  de  2019,  encerrando-se em x.x.  de  x.x.x.x.x.  de  20x.x.,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses,
conforme art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As  despesas  decorrentes  do  presente  Contrato  correrão  à  conta  da

seguinte Dotação Orçamentária:

09.02.2.503.3.3.90.39.78.00.00.00 (749/2019).

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO
O  CONTRATANTE  exercerá  ampla  fiscalização  nos  serviços

prestados  pela  CONTRATADA ,  por  meio  do  Servidor  da  Secretaria  de  Meio  Ambiente  e
Planejamento,  x.x.x.x.x.x.  Sr(a)  x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.  o  que  em  hipótese  alguma  a
eximirá da responsabilidade exclusiva pelos danos que causar a terceiros,  seja por ato de
dirigente ou empregado da CONTRATADA .

CLÁUSULA DÉCIMA – DA MULTA
Por  inadimplemento  contratual,  a  qualquer  uma  das  Cláusulas

e/ou condições deste instrumento, à CONTRATADA será aplicada:
A recusa do adjudicatário em assinar o instrumento contratual assinalado no subitem sujeitá-lo
à multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total que lhe foi adjudicado;
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O inadimplemento total ou parcial do objeto sujeitará a contratada à multa de 20% (vinte por
cento) aplicável sobre a parcela inadimplida;
O não-cumprimento de obrigação acessória sujeitará a contratada à multa de 05%(cinco por
cento) do valor total da obrigação;
Na  forma disposta  no  artigo  87,  §  2º  da  Lei  8.666/93,  além das  penalidades  pecuniárias
previstas  neste  edital  030/2017,  a  CONTRATADA  estará  sujeita  a  sanção de advertência,
prevista no inciso 1º do artigo supramencionado.
Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, o Licitante, sem prejuízo das demais
combinações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de
licitar e contratar com o Município, e ser descredenciado do sistema do registro cadastral, nos
casos de: 
a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação;
b)apresentação de documentação falsa para participação no certame;
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável do licitante;
d) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
e) comportamento inidôneo;
f) cometimento de fraude fiscal;
g) fraudar a execução do contrato;
h)falhar na execução do contrato.
Na  aplicação  das  penalidades  previstas  neste  contrato  a  administração  considerará,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou
contratada,  podendo deixar de aplicá-las,  se admitidas as justificativas,  nos termos do que
dispõe o artigo 87, caput, da Lei 8.666/93. As penalidades serão registradas no cadastro da
contratada

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO (ART. 79, LE I 8.666/93)
Amigável,  por  acordo  entre  as  partes,  reduzida  a  termo  no

Processo de Despesa, desde que haja conveniência para a Administração;
Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, a bem

do interesse público;
Judicial, nos termos da Legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos no presente instrumento serão resolvidos via

Adendo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PRIVILÉGIOS DO MUNICÍPIO
A CONTRATADA reconhece que o CONTRATANTE compareceu

neste negócio como agente de interesse público, motivo porque admite que quaisquer dúvidas
na interpretação deste Contrato sejam dirimidas em favor do CONTRATANTE.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Capão da

Canoa, para a composição de qualquer lide deste Contrato, renunciando a qualquer outro por
mais privilegiado que seja.

E,  por  estarem acordados  e  Contratados,  assinam  o  presente
instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Capão da Canoa, ____ de ___________________ de 2019.

AMAURI MAGNUS GERMANO,
Prefeito.

                               Contratada

RAPHAEL MACHADO AYUB
Secretário de Administração.

                Procuradoria.

JORGE ALBERTO DE CABRAL ARBELLO,
Secretário de Meio Ambiente e Planejamento.


