
 

 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 069/2016 

Pregão Presencial nº 007/2016 

 

I – PARTES: 

A - CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, Pessoa Jurídica de 

Direito Público, inscrito no CNPJ sob nº 92.403.567/0001-27, com sede à Rua do Comércio, 

1.424, na cidade de Taquaruçu do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por 

seu Prefeito Municipal: Vanderlei Zanatta, CI nº 5049792293-SJS-IGP/RS, CPF nº 689.842.430-

00, brasileiro, casado, residente à Rua Catarina Zanchet, 1.205, Ap. 202, na cidade de Taquaruçu 

do Sul - RS. 

 

B - CONTRATADA: SCHEILA P. FICAGNA, nome empresarial, designação comercial 

DESTAK SUL, Pessoa Jurídica de Direto Privado, CNPJ. nº. 08.755.622/0001-31, estabelecida à 

Rua Pedro Álvares Cabral, nº. 102, na cidade de Taquaruçu do Sul, RS, representada neste ato por 

sua proprietária: Scheila Pereira Ficagna, brasileira, solteira, inscrita no CPF. n°. 017.371.320-

36, CI/RG N° 1085963948, expedida pelo SSP-RS, residente e domiciliada á Rua Pedro Álvares 

Cabral, nº. 102, na cidade de Taquaruçu do Sul – RS.                              

 

II - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 2002, na Lei 

Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro 2006, na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

alterada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994, e pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 

1998, no Decreto Municipal nº 036, de 15 de maio de 2007 e Decreto Municipal nº 034/2008, de 

07 de abril de 2008, e respectivas alterações posteriores e no Pregão Presencial nº 007/2016 - 

Processo Licitatório nº 013/2016, pelos termos da proposta da CONTRATADA, datada de 14 de 

junho de 2016, que integram e completam este instrumento, e pelas cláusulas expressas a seguir. 

 

III – OBJETO: 

Constitui objeto do presente contrato a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E 

TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO URBANO E RURAL) DO MUNICÍPIO DE 

TAQUARUÇU DO SUL, ATÉ O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS (CIGRES), LOCALIZADO NA LINHA BONITA, INTERIOR DE 

SEBERI, RS, JUNTO A BR 386, KM 44, COM FORNECIMENTO DE CAMINHÃO, 

MOTORISTA, COLETORES E TRANSPORTE DO MESMO COM TRANSBORDO 

NECESSÁRIO. 

 

PERIMETRO URBANO: A ser recolhido em todos os pontos coletores existentes ou a serem 

instalados em todas as ruas e logradouros públicos, três vezes por semana: nas segundas, quartas e 

sextas-feiras, independente dos dias recaírem em feriados ou dias santificados. 

 

PERIMETRO RURAL: A ser recolhido nos acessos dos domicílios uma vez por mês, sempre na 

primeira quinta-feira de cada mês em todas as linhas do interior do Município de Taquaruçu do 

Sul, RS. 

 

 



 

IV – CONDIÇÕES: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS SERVIÇOS 
1.1 – Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de coleta e transporte de 

resíduos sólidos (lixo urbano e rural) do município de Taquaruçu do Sul, até o Consórcio 

Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos (Cigres), localizado na linha Bonita, interior de 

Seberi, RS, junto a Br 386, km 44, com fornecimento de caminhão, motorista, coletores e 

transporte do mesmo com transbordo necessário. 

 

1.1 - PERIMETRO URBANO: A ser recolhido em todos os pontos coletores existentes ou a 

serem instalados em todas as ruas e logradouros públicos, três vezes por semana: nas segundas, 

quartas e sextas-feiras, independente dos dias recaírem em feriados ou dias santificados. 

 

1.2 - PERIMETRO RURAL: A ser recolhido nos acessos dos domicílios uma vez por mês, 

sempre na primeira quinta-feira de cada mês em todas as linhas do interior do Município de 

Taquaruçu do Sul, RS. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA CONTRATADA 

2.1 - Constitui responsabilidade da CONTRATADA: 

a) Realizar o recolhimento dos resíduos depositados nos locais de coleta individual no perímetro 

urbano e rural do Município e transporte até destinação final;  

b) Manter, durante a vigência do presente contrato, todas as condições de habilitação exigidas para 

contratação com órgãos públicos, quais sejam, regularidade fiscal, ambiental e previdenciária; 

c) Permitir a fiscalização dos serviços prestados, viabilizando o acesso dos prepostos do 

CONTRATANTE, aos seus veículos e instalações utilizados para os serviços contratados; 

d) Responsabilizar-se por todos os encargos civis, penais, trabalhistas, fiscais, tributários, 

previdenciários e ambientais sobre os serviços a serem efetuados. 

e) responsabilizar-se pela conservação das lixeiras e perda de lixo dos caminhões. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO 

3.1 - A CONTRATADA, para execução do objeto da cláusula primeira deste contrato, receberá do 

CONTRATANTE o valor total de R$ 81.756,96 (Oitenta e um mil setecentos e cinqüenta e seis 

reais e noventa e seis centavos), sendo R$6.813,08, (seis mil oitocentos e treze reais e oito 

centavos) mensais, dos quais: R$7.280,04, perfazendo o valor de R$606,67, mensais, pelos 

serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares rurais; R$43.679,40, perfazendo R$3.639,95, 

mensais, pelos serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares urbanos; R$5.900,52, 

perfazendo R$491,71, mensais, pelos serviços de transporte de resíduos sólidos domiciliares 

rurais; R$24.897,00, perfazendo, R$2.074,75, mensais, pelos serviços de transporte de resíduos 

sólidos domiciliares urbanos; sem qualquer reajuste durante o período de vigência deste contrato, 

que será pago até o quinto dia útil do mês subsequente, mediante emissão de Nota Fiscal, com 

retenção dos valores correspondentes aos encargos fiscais e previdenciários obrigatórios. 

3.2 - No valor acima descrito estão incluídas todas as despesas com encargos cíveis, fiscais, 

trabalhistas, previdenciários e comerciais, além das despesas de coleta e com transporte ou 

terceiros, bem como despesas e lucros incidentes sobre a prestação do serviço. 

  

 

 



CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da presente contratação serão suportadas pelas dotações orçamentárias do 

orçamento municipal vigente: 

SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 

Atividade - 2038 - Manutenção Serviços de Infraestrutura Urbana e Rural 

Elemento - 763 – 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica 

 

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO 
5.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, até o 5º dia útil do mês subseqüente, mediante a 

prestação do serviço e apresentação da nota fiscal. 

5.2 - Serão processadas as retenções previdenciárias e fiscais nos termos da legislação vigente que 

regular a matéria.  

  

CLÁUSULA SEXTA - DURAÇÃO DO CONTRATO 
6.1 - O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, iniciando-se no dia 01 de julho de 

2016, até 30 de junho de 2017, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, em 

conformidade com o disposto no artigo 57, II, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SETIMA - REAJUSTE 
7.1 - O valor não sofrerá reajuste pelo período de 12 (doze) meses. 

7.2 - Decorridos 12 (doze) meses da contratação, os preços poderão ser ajustados, com a 

finalidade de recomposição do equilíbrio econômico, utilizando-se o IGPM anual como fator de 

ajuste. 

CLÁUSULA OITAVA – PENALIDADES 
8.1 - A CONTRATADA, não cumprindo as obrigações assumidas neste documento ou dos 

preceitos legais, sofrerá as seguintes penalidades. 

I - Advertência; 

II - Multa de 10 % sobre o valor do contrato por dia de atraso na execução do objeto contratado, 

salvo justificativa aceita pelo Município; 

III - Suspensão do direito de contratar pelo período de 2 (dois) anos; 

IV - Declaração de Inidoneidade. 

 

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO 

9.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido, além dos motivos e na forma previstos nos artigos 

77, 78 e 79 da Lei nº. 8.666/93, atualizada pela Lei nº. 8.883/94, decorrendo as conseqüências 

definidas no artigo 80 do mesmo diploma legal, sem prejuízo de quaisquer outras sanções 

previstas.  

9.2 - Em havendo a inexecução total ou parcial do Contrato por parte da CONTRATADA, poderá 

o Contratante proceder à sua rescisão unilateral, sem prejuízo das penalidades previstas na cláusula 

oitava.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – VINCULAÇÃO 

10.1- O presente contrato encontra-se vinculado ao Pregão Presencial n° 007/2016, parte anexa e 

integrante deste contrato.  

 

 

 



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SITUAÇÕES NÃO PREVISTAS 
11.1 - Situações não previstas expressamente neste instrumento contratual regular-se-ão pelo 

disposto no Pregão Presencial nº 007/2016, Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei nº 

8.883/94, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se supletivamente os 

princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito público.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ANEXOS 

12.1 - Constituem anexos e fazem parte integrante deste Contrato, a proposta vencedora da 

empresa licitante, bem como o Pregão Presencial n° 007/2016, Processo Licitatório nº 013/2016. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO 

13.1 - O CONTRATANTE exercerá o acompanhamento e a fiscalização do presente contrato 

através do Secretário Municipal de Obras Viação e Serviços Urbanos, Sr. Darlei Lapazini, CPF 

nº 689.851.420-20, como gestor do contrato. 

 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

14.1- Para dirimir quaisquer questões decorrente da execução do presente instrumento contratual e 

que não possam ser dirimidas pela intermediação administrativa, fica eleito o Foro da Comarca de 

Frederico Westphalen - RS, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que se 

apresente. 

E, por estarem desta forma, justos e contratados, firmam o presente com duas testemunhas, 

em três vias de igual teor e forma, sem emendas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

 

Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul - RS, 17 de junho de 2016. 

 

 

 

______________________________             ____________________________ 

 VANDERLEI ZANATTA                 SCHEILA P. FICAGNA- ME – DESTAK SUL 
Prefeito Municipal                                       Scheila P. Ficagna - Proprietária  

   

 

 

 

DARLEI LAPAZINI 

Gestor do Contrato 

Testemunhas: 

 

A _____________________________                     B _____________________________ 

Nome:                                                                        Nome: 

CPF.                                                                          CPF: 

 


