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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046 / 2022. 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS 

 

  

O MUNICIPIO DE DOM VIÇOSO, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede à Rua 
Valdemar de Oliveira nº 1, Bairro Centro, na Cidade de Dom Viçoso, Estado de Minas Gerais, 
inscrita no CNPJ sob o nº 18.188.268/0001-64, de ora em diante denominada simplesmente de 

CONTRATANTE, neste ato representando pelo Seu Prefeito Municipal, Senhor Francisco 

Rosinei Pinto, brasileiro, solteiro, funcionário público Municipal, portador do CPF nº 032.844.616-
55, e do RG M-8.378.403, SSP/MG, residente e domiciliado à Rua Altamiro Coli, nº 193, nesta 

Cidade e do outro lado a Empresa ECOLOG GESTÃO E SERVIÇOS LTDA, com sede à Rua 
Tobias de Carvalho, nº 20, Bairro Brejinho, CEP 37.360-000, na Cidade de Arantina, Estado de 
Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº28.147.121/0001-80, neste ato representado pelo seu 

Sócio Administrador, Sr. José Rensuk Oka, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF nº 
574.936.776-20, e RG nº MG-2.932.802, SSP/MG, doravante denominada simplesmente de 

CONTRATADA, pelos seus representantes legais e de acordo com Processo de Licitação de nº 
049/2022 – Modalidade Pregão Presencial de nº 014/2022 – Lei Federal de nº 8.666/93 e suas 
posteriores alterações, celebram o presente Contrato em conformidade sob as cláusulas e 
condições seguintes: 
  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 - Constitui objeto deste instrumento a Contratação de empresa especializada para locação de 
caçamba, transbordo, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos gerados no 
Município de Dom Viçoso/MG, para Aterro Sanitário Licenciado. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

   
2.1 – A empresa deverá locar 03 (três) caçambas ecológicas com capacidade mínima de 12 t 
(doze toneladas), sendo que 01 caçamba deverá ficar estacionada na Estação de Transbordo 
para o acondicionamento dos resíduos, outra em transito, enquanto a terceira fica de reserva, 
durante toda a execução do contrato; 
 
2.2 - As caçambas a serem disponibilizadas deverão possuir vedação em sua base e laterais, 
(estanques) evitando assim a contaminação do solo da ET, além da retenção de líquidos 
lixiviados durante o transporte, evitando o derramamento dos líquidos transportado sem vias e 
logradouros públicos. A unidade de carga deverá dispor e transitar com sistema de cobertura; 
 
2.3 – A empresa fará o transporte dos resíduos acondicionado na caçamba disponibilizada no 
local e deixará outra caçamba, sempre com a capacidade máximo de 12 t (doze toneladas), para 
o acondicionamento para próxima viagem, e assim sucessivamente; 
 
2.4 - A empresa deverá disponibilizar veículos apropriados - caminhão do tipo roll on roll off 
(Romeu e Julieta), com ano de fabricação a partir de 2016, em conformidade com as normas da 
ABNT, atender a Legislação de Trânsito, assim como a legislação ambiental e sanitária 
aplicáveis.   
 

2.5 - O transporte será efetivado uma vez por semana, em dia da semana a ser combinado, 
devendo ser coletado diretamente da Estação de Transbordo - ET localizada na estrada da 
barrinha, Município de Dom Viçoso, com distância de 7 km (sete quilômetro) da Cidade, com 01 
Km de estrada de terra, com entrada no km 06, da Rodovia ALMG 883, como ponto de referência, 
Trevo do Bairro da Bocaina. 
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2.6 - A CONTRATADA ficará obrigada a retirar do local do transbordo da Estação de Transbordo - 
ET localizada na estrada da barrinha, Município de Dom Viçoso, com distância de 7 km (sete 
quilômetro) da Cidade, com 01 Km de estrada de terra, com entrada no km 06, da Rodovia ALMG 
883, a caçamba devidamente carregada de resíduos sólidos em no máximo 24 (vinte e quatro) 
horas da comunicação, que poderá ser realizada por servidor público através de telefonema, 
aplicativo ou e-mail. 
 
2.4 – A CONTRATANTE ficará responsável pela coleta diárias dos resíduos sólidos urbanos nos 
domicílios da cidade e nos diversos bairros do Município e depositá-los na caçamba estacionada 
na Estação de Transbordo até sua capacidade total para futuro transporte. 
 
2.6 – A CONTRATADA deverá apresentar recibo da entrada dos resíduos no local do destino 
final, com o total da pesagem. 

 
2.7 - Fica a cargo da CONTRATADA todo o controle administrativo, equipe de trabalho, EPIs, 
manutenção do equipamento, abastecimento, licenças, ARTs, implantação da tecnologia para o 
tratamento e logística, que se fizer necessário para a realização total do serviço. 
 
2.8 – Fica a cargo da empresa todo o controle administrativo, equipe de trabalho, EPIs, 
manutenção do equipamento, abastecimento, licenças, ARTs, implantação da tecnologia para o 
tratamento e logística, que se fizer necessário para a realização total do serviço. 
 
2.9 – A execução dos serviços se dará com a emissão da OS (Ordem de Serviço) pela 
CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
3.1 - O gerenciamento e fiscalização da contratação decorrente do edital caberá ao setor 
Requisitante, que determinará o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos 
termos do art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, ao seu substituto. 
3.2 - Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso 
singular, omisso ou duvidoso não previsto neste processo e tudo o mais que se relacione com o 

objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o MUNICÍPIO ou modificação da contratação.  
3.3 - As decisões que ultrapassarem a competência dos responsáveis pela fiscalização deverão 

ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente 
superior, através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes. 

3.4 - A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, 
verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os 
dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessários ao 
desenvolvimento de sua atividade.  
3.5 - A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, 

integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da contratação, às 

implicações próximas e remotas perante o MUNICÍPIO ou perante terceiros, do mesmo modo 
que a ocorrência de irregularidades decorrentes da execução contratual não implicará co-

responsabilidade do MUNICÍPIO ou de seus prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, sem 

prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato ao MUNICÍPIO dos 
prejuízos apurados e imputados a falhas em suas atividades. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 

4.1 - Pelos serviços objeto do presente contrato o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o 

valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), mensal, sendo o valor total deste instrumento 

pelo período de 06 (seis) meses de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 
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CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
5.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, mediante apresentação de documentação fiscal, 
após vistoria. 
 
5.2 - Para a efetivação do pagamento a licitante contratada deverá obrigatoriamente apresentar 
Nota Fiscal, sendo conferido pelo setor requisitante e também a regularidade com o INSS e com 
o FGTS e com o CNDT. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS  

I - São direitos do CONTRATANTE: 
6.1 - Modificar o presente instrumento unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de 

interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA. 
6.2 - Aplicar a legislação dos Contratos Administrativos na execução deste instrumento, como 
também resolver os casos omissos. 
6.3 - Avaliar, Vistoriar e Fiscalizar a forma de prestação de serviços, através de seus órgãos 
competentes, mediante supervisão local, a fim de evitar a realização de serviços ou uso de 
materiais, equipamentos, instrumentos e outros acessórios incompatíveis e sem as qualidades 
necessárias e exigidas pelo presente contrato; 
6.4 - Recusar a realização dos serviços quando não solicitado como também quando desatender 
as especificações descritas nas cláusulas deste contrato. 
 

II - São direitos da CONTRATADA: 
6.5 - Cobrar pela realização de serviços solicitados, que não constituam objeto deste contrato, 
observadas as normas de contratação pertinentes.   

 

CLÁUSULA SETIMA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
7.1 - Efetuar a publicação dos extratos desta contratação; 
7.2 - Efetuar o pagamento em dia e nas condições estabelecidas no contrato. 
7.3 – Rescindir o Contrato, com base no interesse público, com observância do contraditório e da 
ampla defesa. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1 - Assinar o contrato e manter, durante toda a vigência, compatibilidade com as obrigações por 
ela assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital. 
8.2 – Realizar os serviços de acordo com as condições previstas neste termo. 
8.3 - Cumprir todas as demais obrigações impostas pelo edital e seus anexos.  
8.4– Correrão exclusivamente por conta da CONTRATADA todas as despesas, tais como todos 
os encargos sociais, previdenciários, trabalhista, fretes combustíveis, custos para a destinação 
final dos resíduos e todas e quaisquer despesas que recaírem sobre a execução dos serviços; 
8.5 - Não transferir a outrem, no todo ou parte, o objeto contratual; 
8.6 - Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressão que se fizerem no 
objeto contratual em até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial do contrato atualizado, nos 
termos da Lei; 
8.7 - Fornecer a Prefeitura as competentes notas fiscais referentes a prestação dos serviços em 
conformidade com a determinação do Serviço de Administração da Prefeitura; 
8.8 - Acatar as alterações que a Contratante entender necessárias durante a execução dos 
serviços, tudo em comum acordo entre as partes, desde que não haja prejuízos quanto à 
qualidade dos mesmos;  
8.9 - A CONTRATADA responde civil e criminalmente por danos e prejuízos devidamente 
apurados, que da execução ou inexecução do objeto contratado vier a causar, diretamente ou 
indiretamente, ao CONTRATANTE ou a terceiros. 
8.10 - Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar 
exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem na entrega do objeto do edital. 
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8.11- A CONTRATADA deverá oferecer e dar suporte e apoio técnico ao Município na 

implementação do ICMS ecológico. 
  

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA 
9.1 - A vigência do presente instrumento será a contar da data de sua assinatura até 31 de 
dezembro de 2022, podendo ser aditado nas formas legais. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO 

10.1 - O mencionado contrato será regido por dotação própria do orçamento vigente, assim 
relacionada: 2.5.1.15.452.005.2.0033 - 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES 

11.1 - Este Contato Administrativo poderá sofrer alterações e as supressões em forma de Termos 
Aditivos que se fizerem necessários, em conformidade com o Artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações. 

 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA –  DO  REAJUSTE 

O Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93 desde que haja 

interesse da Administração da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas 
adequadas a este instrumento. 
Os preços relativos aos serviços objeto deste contrato serão reajustados, respeitada a 
periodicidade mínima de 1 ano, a contar da data da proposta ou do orçamento a que ela se 
refere, ou da data do último reajuste, desde que devidamente comprovada a variação dos custos 
deste Contrato, limitada à variação do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ou de 
outro índice que passe a substituí-lo. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

12.1 - A rescisão poderá ser efetiva, caso ocorra os motivos mencionados no Artigo 78 da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações, com comunicação por escrito e comprovadamente entregue no prazo 
mínimo de 30 (trinta) dias. 

12.2 - A rescisão reger-se-á no disposto no Artigo 79 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECONHECIMENTO, DAS SANÇÕES E DAS 

PENALIDADES 
13.1 - A CONTRATADA declara reconhecer os direitos da Administração CONTRATANTE e a 
supremacia do interesse público, em caso de Rescisão Administrativa, como dispõe o art. 77 da 
Lei regente deste contrato. 
13.2 - As obrigações estabelecidas neste instrumento, quando não cumpridas no seu todo ou 
parcialmente, sujeita-se à CONTRATADA as sanções previstas na mencionada Lei regente deste 
contrato e outras normas que regem a Administração Pública, além de multas pelas seguintes 
condições e nos seguintes percentuais: 
13.2.1 - 10% (dez por cento) do valor contratado pela sua inexecução total; 
13.2.2 - 5% (cinco por cento) do valor total do contrato pela sua inexecução parcial; 
13.2.3 - 10% (dez por cento) do valor da (OS) - ordem de serviço, pela sua inexecução ou atraso 
na entrega do que foi requisitado; 
13.2.4 - 5% (cinco por cento) do valor da (OS) - ordem de serviço quando houver a execução em 
desconformidade com a requisição. 
13.3 - O recolhimento das multas referidas deverá ser efetivado através de guia própria retirada 
do Departamento Financeiro (Tesouraria Municipal) da Prefeitura e com depósito em conta 
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bancária determinada pelo CONTRATANTE, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da 
recebimento da respectiva aplicação. 
13.4 - Além da aplicação de multas, o CONTRATANTE poderá aplicar a suspensão da 
CONTRATADA em participar de futuras licitações ou assinar contrato com a Administração por 
prazo já fixado em 2 (dois) anos. 
13.5 - Poderá ainda o CONTRATANTE declarar a idoneidade da CONTRATADA para contratar 
com a Administração Pública até que se encerre a sanção aplicada, conforme o item anterior. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 

14.1 - Nos casos omissos e não previstos neste Contrato Administrativo, serão aplicadas as 
normas e as regulamentações vigentes, que também prevalecerão quando conflitar com as 
Cláusulas estipuladas neste instrumento. 

 

CLAÚSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 
 

15.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Carmo de Minas para as questões resultantes do 
presente instrumento ou mesmo de sua execução, com expressa renúncia de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

 

E assim, por estarem justos e contratados, firmam as partes o presente instrumento em 
duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas o tudo presente, para que 
produza jurídicos e legais efeitos. 

 

Dom Viçoso, 28 de Junho de 2022. 

 

 

 

___________________________________ 

Francisco Rosinei Pinto  
 Prefeito Municipal 

 

 

 

 

_________________________________ 

ECOLOG GESTÃO E SERVIÇOS LTDA 
José Rensuk Oka 

CPF nº 574.936.776-20 
 
 
 

TESTEMUNHAS:     _______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 

 


