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- CONTRATO N° 080/2020 - 

 
 
 
 

CONTRATO N° 080/2020, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE COLETA SELETIVA DA FRAÇÃO SECA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
DOMICILIAR, COMERCIAL, RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS MEDIANTE 
SISTEMA DE COLETA PORTA A PORTA E OU PONTO DE ENTREGA 
VOLUNTÁRIA NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICIPIO, DE ALEGRE/ES E A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE 
MATERIAIS RECICLÁVEIS DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES – ASCOMA. 
 
DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INCISO XXVII DA LEI Nº 8.666/1993. 

 
 
 
 

O MUNICÍPIO DE ALEGRE, com sede no Parque Getúlio Vargas, 01, Centro, Alegre/ES,     
29.500-000, CNPJ nº 27.174.101/0001-35, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, 
José Guilherme Gonçalves Aguilar, brasileiro, casado, CI n° 2.626.574 SSP/ES, 
CPF n° 450.215.627-20, residente e domiciliado na Praça Rui Barbosa, 56, Centro, Alegre/ES, 
CEP: 29.500-000, denominado CONTRATANTE, tendo como ente interveniente a 
Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, neste ato representada 
por sua Secretária, e de outro lado a ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS 
RECICLÁVEIS DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES – ASCOMA, com sede na Fazenda Bela Vista, 
s/n, Área Rural, Alegre/ES – CEP: 29.500-000, inscrita no CNPJ sob o nº 22.109.457/0001-71, 
neste ato representada por seu presidente, o Sr. Diogo Pinto Filho, brasileiro, casado, catador 
de materiais recicláveis, portador do CPF n° 545.723.477-00 e do RG n° 03.294.040-5/SSP-ES, 
doravante denominada CONTRATADA, que ajustam o presente CONTRATO objetivando a 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DA FRAÇÃO SECA DOS RESÍDUOS 
SÓLIDOS DOMICILIAR, COMERCIAL, RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS MEDIANTE 
SISTEMA DE COLETA PORTA A PORTA E OU PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA 
NESTE MUNICIPIO, para atender as necessidades do Município de Alegre/ES (Secretaria 
Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável), em cumprimento a legislação 
ambiental vigente e ao Termo de Compromisso Ambiental – TCA 01/13 e TCA 02/13 – MPE/MPT, 
com fulcro no art. 24, inciso XXVII da Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações, de acordo com o que consta no Processo Administrativo N° 5099 de 20/10/2015 
e o Proc. Nº 2281 de 09/06/2020, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

1. DO OBJETO 
Este Contrato tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DA 

FRAÇÃO SECA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIAR, COMERCIAL, RECICLÁVEIS E 
REUTILIZÁVEIS MEDIANTE SISTEMA DE COLETA PORTA A PORTA E OU PONTO DE 
ENTREGA VOLUNTÁRIA NESTE MUNICIPIO, para atender as necessidades do 
Município de Alegre/ES, em cumprimento a legislação ambiental vigente e ao 
Termo de Compromisso Ambiental – TCA 01/13 e TCA 02/13 – MPE/MPT, com fulcro no 
art. 24, inciso XXVII da Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, 
conforme Termo de Referencia anexo aos autos do Proc. Nº 2281 de 09/06/2020. 
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CLÁUSULA SEGUNDA 
2. DO REGIME DE EXECUÇÃO, DOS SERVIÇOS E DAS MEDIÇÕES 

Fica estabelecida a forma de execução deste contrato sob o regime de execução indireta, 
em conformidade com a necessidade do Município de Alegre, identificada através da emissão 
de uma correspondente Ordem de Serviço, sendo executados em todo o Município de Alegre/ES, 
de acordo com roteiros da coleta seletiva que deverão contemplar as localidades a serem 
atendidas e os respectivos dias de coleta. Ressalta-se que tal coleta deverá abranger as 
residências, escolas, instituições públicas e religiosas, e estabelecimentos comerciais localizados 
no Município de Alegre/ES. 
 

§1°. Os serviços a serem contratados serão os seguintes: 
 

✓ Serviço de coleta manual dos resíduos sólidos urbanos oriundos da coleta seletiva do tipo domiciliar 
A Contratada deverá, durante a realização da coleta porta a porta manualmente e ou nos pontos de entrega 
voluntária, transportar os resíduos até as vias mais próximas e ou diretamente para o caminhão coletor. Quando o 
recolhimento ocorrer para a via mais próxima, deve-se realizá-lo no prazo máximo de até 01 (uma) hora do horário 
previsto para seu recolhimento pelo caminhão coletor, visando evitar a criação de “pontos irregulares de depósitos 
de resíduos”. 
Os serviços deverão ser executados de segunda a sexta, nos períodos estabelecidos pela administração em 
sintonia com o roteiro do caminhão coletor. Ressalta-se que a coleta manual deverá ser executada inclusive nos 
feriados e dias santos. 

✓ Serviço Ambiental de triagem dos resíduos sólidos urbanos oriundos da coleta seletiva do tipo domiciliar  
A Contratada deverá executar, em área própria – Unidade de Triagem, devidamente preparada e licenciada para tal 
atividade, a separação/triagem dos resíduos sólidos urbanos secos oriundos da Coleta Seletiva, visando à 
disponibilização do material passível de reciclagem no ciclo produtivo. 

✓ Destinação Ambiental dos resíduos sólidos oriundos da coleta seletiva do tipo domiciliar  
A Contratada deverá efetuar a destinação correta de todos os resíduos sólidos oriundos da triagem da coleta 
seletiva, evitando a destinação para o aterro sanitário de resíduos recicláveis ou reutilizáveis. O serviço de 
destinação de resíduos sólidos será comprovado por meio de documento identificando a quantidade de toneladas e 
o destino dos resíduos.  
 

§2°. As condições estabelecidas para execução dos serviços serão de acordo com o descriminado abaixo: 
a) Os serviços deverão seguir todas as diretrizes descritas no presente documento e ainda deverão atender 

eficazmente às finalidades que dele naturalmente se esperam, atendendo os requisitos de QUALIDADE e as 
normas e legislações de SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, do MINISTÉRIO DO TRABALHO E 
EMPREGO, normas e legislações AMBIENTAIS e SANITÁRIAS federais, estaduais e municipais, e demais normas 
e legislação pertinente e em vigência;  

b) Deverá ainda a Associação, atender todas as exigências legais a fim de atender em sua totalidade o que prescreve 
o inciso XXVII, artigo 24 da Lei Federal nº 8666/93, onde a mesma deverá ser composta por pessoas físicas de 
baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis mediante o Cadastro realizado 
pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos em conformidade com 
Decreto Federal nº 6.135 de 26 de junho de 2007;  

c) A Associação deverá contar com estrutura e pessoal suficiente para garantir o bom funcionamento do serviço de 
triagem de todo o quantitativo de materiais recicláveis coletados por meio do programa de coleta seletiva do 
Município de Alegre, de modo a evitar o acúmulo de materiais nas dependências da Associação, mantendo a 
qualidade do material a ser destinado ao ciclo produtivo e higiene do galpão e do pátio externo. 
Devendo a mesma atender no mínimo os seguintes itens:  
• Disponibilizar 01 (um) membro da ASCOMA para trabalhar todos os dias, regularmente, no recolhimento dos resíduos no 

Caminhão da Coleta Seletiva em todos os períodos e ou turnos (matutino e vespertino);  
• Manter na Unidade de Triagem pelo menos uma equipe de 04 (quatro) membros todos os dias objetivando o funcionamento 

regular da unidade no horário comercial;  
• Manter uma equipe de no mínimo 04 (quatro) membros para fazer a coleta dos materiais recicláveis de forma direta junto aos 

órgãos e ou população Alegrense nos dias regulares de coleta.  

d) Quanto ao serviço de destinação dos resíduos sólidos oriundos da coleta seletiva do tipo domiciliar e comercial, 
evitando a destinação para o aterro sanitário de resíduos recicláveis ou reutilizáveis, a Associação deverá separar 
manualmente os materiais, conforme as características de sua composição, visando atender às condições do 
mercado. O material já selecionado deverá ser preparado, por meio de prensagem, enfardamento e outros 
processos que se façam necessários ao enquadramento nas exigências do mercado, devendo ser estocado sob 
área coberta;  

e) Os serviços que estiverem em desacordo com as especificações exigidas neste Termo de Referência serão 
recusados, ficando a Associação obrigada a adequá-los imediatamente, em caráter de urgência, sob pena de 
incorrer em atraso quanto ao prazo de execução;  

http://www.alegre.es.gov.br/
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f) Os serviços, devidamente realizados, serão recebidos por servidores especialmente designados pelas Secretarias 
de Meio Ambiente, Obras e Serviços Públicos, o qual após exame detalhado verificará a eficiência do funcionamento 
do serviço e realizará o recebimento definitivo;  

g) O recebimento definitivo não isenta a Associação de responsabilidades de manutenção do serviço realizado.   
 

§3°. A medição dos serviços executados será conforme segue:  
a) Os serviços serão acompanhados, registrados e sistematizados por meio de mecanismo de controle sobre a 

prestação dos serviços de coleta, triagem e destinação dos resíduos sólidos urbanos oriundos da coleta seletiva do 
tipo domiciliar;  

b) Para o acompanhamento serão elaborados e apresentados pela CONTRATADA à Secretaria Executiva de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMADES) relatórios gerenciais, acompanhados de documentos e 
demais registros que materializem a comprovação da prestação dos serviços, visando estabelecer-se como objeto 
de medição com vista ao pagamento pelos serviços prestados. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

3. DO PREÇO E REAJUSTAMENTO 
A Contratante pagará a Contratada, pelo serviço aqui ajustado em duas formas, de acordo 

com os §1º e §2º.  
 

§1°. O valor FIXO da execução do serviço mês é de R$ 6.000,00 (Seis mil reais), totalizando o valor total 
para doze meses de R$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais), divididos em 12 (doze) parcelas iguais, de 
acordo com Termo de Referência anexo aos autos e conforme medição atestada pelo Fiscal do Contrato e 
Secretário da pasta. 
 

§2°. A Bonificação de estímulo à coleta será VARIÁVEL, visando valorizar a continua progressão na coleta 
seletiva, onde o repasse será acrescido de R$ 75,00* (setenta e cinco reais) por tonelada de material 
coletado e triado, sendo considerado valor médio de 10t/mês, conforme média aritmética dos meses de 
maio, junho e julho do ano de 2019.  

* Valor baseado no custo obtido por meio de processo de licitação para destinação de 01 (uma) tonelada de 
resíduos sólidos urbanos domiciliares para o aterro sanitário: Central de Tratamento de Resíduos de Cachoeiro do Itapemirim LTDA, 
sendo R$ 75,00. (Fonte: processo licitatório Prefeitura Municipal de Alegre/ES, março de 2014, PPRP Nº 013/2014). 
 

§3°. Os pagamentos serão efetuados em valor FIXO e VARIÁVEL de acordo com a execução dos serviços, 
mediante aprovação por parte do Fiscal do Contrato e Secretária da pasta, despesa essa que será 
comprovada através da apresentação de Relatório, Medição e Nota Fiscal devidamente atestadas pelo 
Fiscal do Contrato e Secretária da pasta. 
 

§4°. O valor referente ao §2º (VARIÁVEL), deverá ser encaminhado ao Comitê Gestor para análise e 
deferimento da despesa, para posteriormente ser Autorizado pelo Chefe do Executivo o Empenho da 
despesa, uma vez por se tratar de preço variável, o mesmo não estará empenhado. 
 

§5°. O preço contratado não poderá ser reajustado. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

4. DO FATURAMENTO 
A Contratada deverá comprovar, no ato da entrega do segundo faturamento e assim 

sucessivamente até o último, o recolhimento do tributo incidente relativo ao faturamento do mês 
imediatamente anterior ao do faturamento que estiver sendo apresentado, ficando a liberação 
deste vinculada à apresentação do citado documento, devidamente autenticado. 
 

§1°. Nas guias de recolhimento do Tributo deve constar o número da Nota Fiscal correspondente. 
 

§2°. Deverão constar na guia de recolhimento do ISS as seguintes informações: Nome e CNPJ da Contratada; 

Número, data e valor total das Notas Fiscais de serviços as quais se vincularem; e Número do Contrato. 
 

3°. O Setor Financeiro da Prefeitura Municipal de Alegre exigirá para liberação da fatura, 
as Certidões Negativas de Débito Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista, todas válidas, ficando a 
liberação do processo de pagamento condicionado a efetiva comprovação. 
 

§4°. A Guia mencionada no §2o deverá demonstrar o recolhimento individualizado, especificamente para o 
presente Contrato, acompanhada da relação dos empregados envolvidos na execução dos serviços no mês 
de referência. 
 

§5º. Quando há legalidade na cobrança do imposto tipo ISS, esse será devido à Prefeitura Municipal de 
Alegre, independente da localização da sede da empresa. 
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CLÁUSULA QUINTA 
5. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

A Contratante pagará à Contratada, pelo serviço efetivamente executado no mês de 
referência, conforme Termo de Referência anexo aos autos do Proc. Nº 2281 de 09/06/2020. 
 

§1°. Após recebimento do objeto a Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura correspondentes ao 
objeto contratado no máximo em 02 (dois) dias úteis, devidamente preenchido, sem rasuras, juntamente 
com as seguintes certidões:  
a) Certidão Negativa da Dívida Ativa da União e Certidão de Quitação de Tributos e contribuições Federais; 
b) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual do Estado do Espírito Santo; 
c) Certidão Negativa de Débitos do Município de Alegre, Estado do Espírito Santo; 
d) Certidão de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

e) Certidão Negativa perante a Justiça do Trabalho, ficando à liberação do processo de pagamento 
condicionado a efetiva comprovação. 

 

§2°. O pagamento será efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias, na conta da Associação de Catadores de 
Materiais Recicláveis de Alegre-ES (ASCOMA), em uma Agência Bancária da cidade definida e comum 
acordo, contados da data da execução dos serviços, constantes na Nota Fiscal/Fatura emitida, juntamente 
com o instrumento de autorização, com visto do funcionário responsável pela fiscalização, para 
comprovação da prestação dos serviços.  
 

§3°. Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para 
correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação 
na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante.  
 

§4°. Para viabilização do pagamento dos serviços prestados, o Fiscal do Contrato deverá verificar o 
cumprimento da execução dos serviços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data de protocolo 
da Nota Fiscal na Prefeitura Municipal de Alegre.  
 

§5°. O pagamento far-se-á por meio de faturas de acordo com a conveniência e oportunidade para a 
Administração Pública, sempre no mesmo valor cotado no Termo de Referencia anexo aos autos. 
 

§6°. Em caso de descumprimento, por parte da CONTRATADA, de algum requisito elencado neste 
contrato, o pagamento poderá ser suspenso pela CONTRATANTE em quanto perdurar a violação, sem 
prejuízo das demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
 

§7°. A Nota Fiscal apresentada deverá estar devidamente atestadas pelo Fiscal do Contrato e Secretário. 
 

§8°. O pagamento das Notas Fiscais deverá ser através de Depósito Bancário na Caixa Econômica Federal 
– AG nº 0169-013 – Conta Poupança nº 18274-7 (ASCOMA).   
 

§9°. A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei n° 4.320/64, e demais leis 
pertinentes ao tema. 
 

CLÁUSULA SEXTA 
6. DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A Contratante efetuará avaliação dos serviços executados pela Contratada, devendo o 
Fiscal do Contrato emitir relatório das irregularidades ocorridas. Não obstante a expedição do 
relatório, no qual deverá constar o que foi executado, em qual quantidade, e se foi executado 
conforme o contratado, ou seja, nas formas e condições estabelecidas. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

7. DO PRAZO DE INÍCIO E DA DURAÇÃO DO CONTRATO 
O contrato terá início no dia de sua assinatura, com vigência de 12 (doze) meses, 

vigendo, portanto, até o dia 31/08/2021, sendo permitida sua prorrogação na forma do 
inciso II, do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, com as devidas justificativas por 
escrito, após emissão de parecer jurídico e autorização do Chefe do Executivo. 

 

CLÁUSULA OITAVA 
8. DAS FONTES DE RECURSOS 

Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este Contrato correrão 
por conta da seguinte dotação orçamentária: 012001.1854200791.409 – 33903900000 – 10010000000 
– Fonte de Recursos Próprio – Ficha 345. 
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CLÁUSULA NONA 
9. DAS GARANTIAS 

A Contratada garante a execução deste Contrato nos exatos termos e especificações 
identificadas aos autos do processo, até o término da vigência deste instrumento. 

 
CLÁUSULA DEZ 

10. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
§1°. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
a) Executar o serviço solicitado, em estrita conformidade com as especificações do Termo de Referência, à qual se 

vincula, não sendo admitidas retificações e/ou cancelamentos;  
b) Realizar o serviço de coleta manual dos resíduos sólidos urbanos oriundos da coleta seletiva do tipo domiciliar, de 

acordo com o programa/cronograma de implantação estabelecido pela PMA;  
c) Contar com quantidade suficiente de associados para garantir o pleno funcionamento da coleta seletiva no 

Município. No mínimo 12 (doze) Membros integrantes da ASCOMA;  
d) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto adjudicado, sem prévia e expressa anuência desta Secretaria;  
e) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à fiscalização da execução do serviço;  
f) Utilizar Equipamentos de Proteção Individual – EPI, obedecendo todas as instruções de segurança e normas 

regulamentadoras;  
g) Observar e fazer cumprir a legislação trabalhista pertinente a seus empregados e associados, em especial às 

normas de segurança do trabalho, na prestação dos serviços contratados;  
h) Zelar para que o INSS dos associados esteja devidamente quitado e demais despesas inerentes aos serviços 

prestados - quando não inseridos nas responsabilidades do contratante;  
i) Assumir inteira responsabilidade pelo seu pessoal, os quais não terão nenhum vínculo empregatício com o 

CONTRATANTE e deverão, ainda, apresentar capacidade técnica compatível com os serviços a serem executados;  
j) Retirar do local de execução de serviços imediatamente após o recebimento da competente notificação, qualquer 

subordinado ou associado seu que, a critério da CONTRATANTE venha demonstrar conduta nociva ou 
incapacidade técnica;  

k) Responder integralmente por perdas e danos, de qualquer natureza, que venham sofrer seus associados, terceiros 
ou a Contratante, em razão de acidentes ou de ação ou omissão, dolosa ou culposa, de preposto da Contratada ou 
de quem em seu nome agir, decorrentes da execução dos serviços contratados, independentemente de outras 
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;  

l) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, durante o período que precede a 
execução do serviço;  

m) Atender as determinações legais do servidor designado para acompanhar a execução do serviço;  
n) Responder integralmente por perdas e danos, de qualquer natureza, que venham sofrer os equipamentos e 

estrutura integrantes da Unidade de Triagem e necessários para a Execução da Coleta Seletiva e Triagem dos 
Materiais Recicláveis;  

o) Permitir o CONTRATANTE livre acesso a todas as dependências da Associação e o do Galpão de Triagem, 
fornecendo, quando for solicitado, todos os dados e elementos referentes ao serviço, objeto do presente 
instrumento;  

p) A CONTRATADA só poderá admitir como associados pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder 
público como catadores de materiais recicláveis mediante o Cadastro realizado pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social, em conformidade com Decreto Federal nº 6.135 de 26 de junho de 2007, sendo proibido o 
trabalho de crianças em idade escolar e menores de 18 (dezoito) anos;  

q) Designar um coordenador da Associação indicando nome/telefone. No caso de substituição ou exclusão do 
responsável indicado, comunicar em até 48 horas a Contratante;  

r) Fica estabelecido que quaisquer débitos da CONTRATADA junto ao Município de Alegre poderão ser compensados 
com os pagamentos a serem feitos pelo CONTRATANTE, caso esses débitos estejam vencidos nos dias em que 
forem realizados os referidos pagamentos;  

s) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei 8.666/1993, incluindo a 
habilitação jurídica, a qualificação econômico-financeira, a regularidade fiscal e trabalhista e, ainda, a vedação ao 
trabalho de menor, sob pena de aplicação de sanções contratuais, notadamente a rescisão contratual.   

 

§2°. A constatação de qualquer procedimento irregular pela Contratada implicará na retenção dos 
pagamentos devidos pela PMA, até que seja feita a regularização. 

 
§3°. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  
a) Pagar à Contratada o preço estabelecido nos termos do Contrato e designar servidor responsável para acompanhar 

e fiscalizar a execução do objeto do contrato, sob os aspectos quantitativo, valorativo e qualitativo, anotando em 
registro próprio as falhas detectadas e comunicando oficialmente a Secretaria de Administração as ocorrências de 
quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas à CONTRATADA;  
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b) Propiciar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto deste Termo de Referência, para que a 
CONTRATADA possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições da execução do serviço;  

c) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o previsto neste instrumento;   
d) Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada na prestação do serviço;  
e) Atestar a execução do serviço por meio do servidor designado para fiscalização do contrato;  
f) Destinar os resíduos sólidos urbanos recolhidos por meio do programa de coleta seletiva do Município à 

CONTRATADA, transportando-os até o galpão de separação/triagem da mesma;  
g) Disponibilizar 01 (um) veículo com motorista para auxiliar na realização da coleta dos resíduos sólidos urbanos 

oriundos da coleta seletiva do tipo domiciliar;  
h) Manter 01 (um) funcionário para cooperar na coordenação operacional e execução das atividades relacionadas à 

Coleta Seletiva Municipal;  
i) Fornecer suporte para a melhoria contínua da coleta seletiva, por meio de campanhas educativas, publicitárias e/ou 

informativas;  
j) Exercer a fiscalização na prestação dos serviços descritos no presente, a fim de averiguar a qualidade e 

continuidade dos mesmos;  
k) Fornecer combustível, manutenção, taxas e seguro do veículo pelo período de vigência do contrato.    

 
CLÁUSULA ONZE 

11. DAS PENALIDADES 
§1°. Durante a execução do Contrato, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: 
a) Advertência; 
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso; 
c) Multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento do Contrato; 
d) Suspensão para contratar com a Administração; 
e) Declaração de inidoneidade para contratar com toda a Administração Pública. 
 

§2°. Antes da aplicação de qualquer das penalidades a Contratada será advertida, devendo apresentar 
defesa em 05 (cinco) dias úteis. 
a) A Contratada, durante a execução do Contrato, somente poderá receber 03 (três) advertências quando, então, será 

declarado o descumprimento do Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis. A Administração, porém, 
poderá considerar rescindido o Contrato mesmo que só tenha ocorrido uma advertência; 

b) As advertências, quando seguidas de justificativa aceita pela Administração, não serão computadas para o fim 
previsto na cláusula onze, §1°; 

c) As advertências, quando não seguidas de justificativa aceita pela Administração, darão ensejo à aplicação das 
penalidades das letras “b” a “e” do §1° desta cláusula.  

 

§3°. As multas previstas nas letras “b” e “c” poderão ser aplicadas em conjunto com uma das penalidades 
previstas nas letras “d” e “e” do §1°. 
 

§4°. A multa moratória será calculada no momento em que ocorreu o fato gerador, estando limitada a 
10% (dez por cento), quando deverá ser rescindido o Contrato e aplicada, também, a multa cominatória de 
10% (dez por cento). Poderá a Administração, entretanto, antes de atingido o limite, rescindir o Contrato em 
razão do atraso. 
 

§5°. A Administração poderá considerar outros fatos que não o simples atraso na execução do Contrato 
para entender rescindido o Contrato. Podendo, também, rescindir o contrato a qualquer tempo, desde que 
sobrevenha a conveniência e oportunidade para a Administração Pública.  
 

§6°. As multas serão calculadas pelo valor total do Contrato, devidamente atualizado nos termos da 
cláusula de reajuste. 
 

§7°. Se o descumprimento do Contrato gerar conseqüências graves para a Administração poderá a 
Contratante, além de rescindir o Contrato, aplicar uma das penalidades previstas na letra “d” ou “e” do §1°. 
 

§8°. Se os danos restringirem-se à Administração Contratante será aplicada a pena de suspensão pelo 
prazo de, no máximo, 05 (cinco) anos. 
 

§9°. Se puderem atingir a Administração Pública como um todo será aplicada a pena de Declaração de 
Inidoneidade. 
 

§10. Poderão ser declarados inidôneos ou receberem a pena de suspensão as empresas ou profissionais 
que, em razão dos Contratos regidos pela Lei nº 8.666/93: 
a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 

tributos; 
b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação; 
c) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude da prática de atos ilícitos. 
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CLÁUSULA DOZE  
12. DA RESCISÃO 
§1°. Constituem motivos para rescisão unilateral do contrato, independentemente de procedimento judicial 
ou extrajudicial sem que assista à Contratada o direito a qualquer indenização, os seguintes casos: 
a) O descumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;  
b) A lentidão na assinatura e no cumprimento do contrato que impossibilite a conclusão dos serviços no prazo 

estipulado; 
c) Atraso injustificado no início dos serviços ou fornecimento dos materiais; 
d) Paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à PMA; 
e) A sub-contratação total ou parcial do seu objeto, sem a anuência prévia da PMA, que deverá aprovar o Contrato de 

sub-empreitada assinado entre a Contratada e a Sub-Contratada, conforme artigo 72 da Lei 8666/93; 
f) Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua 

execução, assim como a de seus superiores; 
g) O cometimento reiterado de faltas na execução, anotadas na formas do §1o do art. 67 da Lei no 8.666/93; 
h) Decretação de falência, instauração de insolvência civil, dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
i) Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada que, a Juízo da PMA, prejudique a 

execução do Contrato; 
j) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo Setor de 

Compras e Licitações Municipal, exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato; 
k) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, com a redação conferida pela Lei 9.854/99.  

 
§2°. O valor das multas aplicadas poderá atingir 10% (dez por cento) do valor global contratado ou após o 
trigésimo dia de atraso no cumprimento da obrigação assumida; 
 

§3°. A rescisão do Contrato poderá ainda ocorrer nas demais hipóteses e condições previstas nos artigos 
78 e 79 da Lei no 8.666/93, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso. 

 
 

CLÁUSULA TREZE 
13. DOS ADITAMENTOS 

O presente Contrato poderá ser aditado, nos termos da Lei n° 10.520 e Lei n° 8.666/93, 
após manifestação de parecer jurídico e Autorização do Executivo. 

 
 

CLÁUSULA QUATORZE 
14. DOS RECURSOS 

Os recursos, a representação e o pedido de reconsideração somente serão acolhidos nos 
termos do art. 109 da Lei no 8.666/93 e alterações posteriores. 

 
 

CLÁUSULA QUINZE 
15. DO ACOMPANHAMENTO, DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO. 

A execução do Contrato será acompanhada pela servidora Adriana de Souza Mello Barbosa, 
FISCAL nomeada pela Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, nos termos 
do art. 67 da Lei nº 8.666/93, o qual deverá acompanhar e fiscalizar os serviços observando o disposto no 
Contrato, conforme segue: 
a) Atestar as Notas Fiscais para efeitos de pagamento do serviço contratado; 
b) Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o bom desempenho; 
c) Registrar as ocorrências e fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela CONTRATADA; 
d) Solicitar oficialmente a Secretaria de Administração as providências que ultrapassarem a sua competência, para 

adoção das medidas corretivas à CONTRATADA; 
e) Acompanhamento e planejamento mensal das atividades, fiscalização do contrato e medição mensal dos serviços 

efetivamente prestados, conforme critérios estabelecidos no Termo de Referência anexo aos autos do processo 
administrativo. 

 
CLÁUSULA DEZESSEIS 

16. DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA 
Representará a Contratada na execução do ajuste, como preposto, a pessoa identificada 

no preâmbulo do presente instrumento, já devidamente qualificado. 
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CLÁUSULA DEZESSETE 
17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DO FORO 
 A rescisão do Contrato poderá, ainda, ocorrer de forma amigável por acordo entre as 
partes, reduzido a termo no processo, desde que haja conveniência para a Administração Pública. 
 
§1°. Fica eleito o foro da cidade de Alegre, Estado do Espírito Santo, para dirimir qualquer dúvida 
ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se, 
expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem justos e contratados assinam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, 
para igual distribuição e, consequentemente, produza seus efeitos legais. 
 
 
 

Alegre/ES, 28 de Agosto de 2020. 
 
 
 
 

JOSÉ GUILHERME GONÇALVES AGUILAR 
Prefeito Municipal de Alegre-ES 

Contrato 

 
 
 

DIOGO PINTO FILHO 
Presidente da ASCOMA  

Contratada 

http://www.alegre.es.gov.br/

