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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 047/2021 

TOMADA DE PREÇOS N° 22/2020 

 

O Município de Mostardas, pessoa jurídica de direito público interno, sito à Rua Bento Gonçalves, 

n° 1020 nesta cidade, CNPJ nº 88.000.922/0001-40, neste ato representado por seu Prefeito MOISÉS 

BATISTA PEDONE DE SOUZA, brasileiro, solteiro, CPF nº 938.002.070-87 e CI nº 7073723582, com os 

poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica do Município, doravante denominado CONTRATANTE, de 

outro lado à empresa KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI, CNPJ nº 27.409.076/0001-21, com 

sede na Rua Açores, n° 79, Bairro Passo D’Areia, Porto Alegre/RS, representada neste ato pelo Sr. Felipe 

Kowal, engenheiro ambiental, residente e domiciliado no endereço supra doravante denominada 

CONTRATADA, pactuam com o presente Contrato, cuja celebração foi autorizado pelo despacho do Processo 

Licitatório nº 783/2020, Protocolo Interno n° 802/2020 da Tomada de Preços n° 22/2020, o qual rege-se 

pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto da presente Tomada de Preços a contratação de empresa para a realização 

dos serviços de coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais da área 

urbana do município de Mostardas/RS até a unidade de transbordo municipal e a coleta e 

transporte de materiais recicláveis (coleta seletiva), conforme especificações constantes nos Anexo I 

– Termo de Referência:  

EMPRESA Lote Item Unid. Quant. Descrição Valor 

mensal 

Valor anual 

KOWAL 

ENGENHARIA 

AMBIENTAL 

EIRELI 

2 1 Mês 12,00 

Coleta seletiva - coleta e 

transporte de materiais 

recicláveis 

15.846,19 190.154,28 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 

a) O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitados a 60 (sessenta) meses, nos termos do 

art. 57, II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRESTAÇÃO E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE 

a) O serviço deverá ser iniciado após a assinatura do contrato e a emissão da ordem de serviços.  

b) O recolhimento deverá ser conforme Anexo I – Termo de Referência, e o mapa da rota de coleta 

(documento anexado ao processo), sendo partes integrais deste processo. 
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c) Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são obrigações da 

CONTRATADA: 

I Executar e entregar com pontualidade o serviço ofertado; 

II Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através do respectivo fiscal do 

Contrato, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as 

providências de regularização necessárias; 

III Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos serviços e do fiscal do 

contrato. 

IV Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação: 

 

d) Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são obrigações da 

CONTRATANTE: 

I Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA; 

II Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no 

cumprimento deste Contrato; 

III Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer 

débitos de sua responsabilidade; 

IV Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE 

 a) Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o inciso I, subitem 4.1 deste 

edital, fixo e irreajustável. 

b) Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços caso ocorra o desequilíbrio econômico-

financeiro do contrato, conforme disposto no Art. 65, alínea “d” da Lei 8.666/93. 

c) No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a contratada deverá solicitar 

formalmente a Prefeitura Municipal de Mostardas, devidamente acompanhada de documentos que 

comprovem a procedência do pedido, sendo que o mesmo será encaminhado à procuradoria jurídica do 

município para o devido parecer. 

d) Conforme art. 40, XIV, alínea “c”, da Lei 8.666/93, o critério de atualização financeira dos valores 

a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela, até a data do efetivo 

pagamento, será aplicação dos juros legais, e variação do IGPM ou outro índice que vier a substituir. 

e) O IGPM ou outro índice que vier a substituir será também o índice utilizado para reajuste em caso 

de prorrogação do contrato, em conformidade com o disposto no art. 40, XI, da Lei 8.666/93, a partir da 

assinatura do Contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA REPRESENTAÇÃO DO CONTRATO 
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a) Será representante da Administração Municipal no presente instrumento os servidores nomeados 

pela Portaria nº 0680 de 01 de abril de 2020, em atendimento ao Art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

a) O pagamento será efetuado em moeda vigente no país, mensalmente conforme prestação dos 

serviços, ficando condicionada à apresentação da Nota Fiscal, e assinatura do Sr. Marcelo de Jesus Pedone 

da Silva, secretário SMOSTT. 

b) A nota fiscal deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de 

inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da 

Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.  

c) O pagamento será feito pela Administração Municipal de Mostardas/RS, em até 15 (quinze) dias 

após a data da apresentação da Nota Fiscal.  

d) Em caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir 

após a sua reapresentação. 

e) É condição para o pagamento da nota Fiscal/Fatura, o fornecimento dos originais ou cópias 

autenticadas dos documentos relacionados abaixo, conforme art. 5º do Decreto Estadual nº 52.215/2014, os 

quais deverão ficar arquivados junto ao contratante: 

e.a) No primeiro mês da prestação dos serviços: 

Relação dos(das) empregados(as), contendo nome completo, endereço, número da CTPS, número 

do PIS/PASEP, banco, agência e número da conta bancária, cargo ou função, horário do posto de trabalho, 

números da carteira de identidade - RG, e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, e a indicação 

dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso; 

Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, dos(as) empregados(as) admitidos(as) e dos(as) 

responsáveis técnicos(as) pela execução dos serviços, devidamente assinada pela contratada; 

Contrato de trabalho e ficha de registro de empregado(a); 

Exames médicos admissionais dos(as) empregados(as) da contratada que prestarão os serviços; 

 

e.b) Mensalmente, quando da apresentação da Nota Fiscal ou da Fatura dos serviços 

executados: 

Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

Prova de regularidade relativa ao FGTS - CRF; 

Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do 

domicílio ou sede do contratado; 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; e 
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Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale alimentação, entre 

outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos ao 

mês da prestação dos serviços e de todos os empregados; 

 

e.c) Mensalmente, até o dia 20 do mês seguinte ao da prestação dos serviços: 

Guia de recolhimento da Previdência Social - GPS, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, da contratada e Informações à Previdência Social, GFIP - SEFIP/GRF onde conste a Relação de 

Trabalhadores(as) vinculados(as) ao contrato no mês da prestação dos serviços; 

Guias de recolhimento de FGTS dos(as) empregados(as) vinculados(as) ao contrato, relativas ao 

mês da prestação dos serviços; 

Cópia da folha de pagamento analítica do mês da prestação dos serviços, em que conste como 

tomador o órgão ou entidade contratante; 

Cópia dos contracheques dos(as) empregados(as), relativos ao mês da prestação dos serviços; 

Recibos de pagamento ou guias de depósitos bancários da remuneração dos(as) empregados(as) 

vinculados(as) ao contrato no mês da prestação do serviço; e 

Registros de horário de trabalho (cartões-ponto ou folha-ponto), relativos ao mês da prestação dos 

serviços. 

 

e.d) A qualquer tempo, quando solicitado pela Administração contratante, quaisquer 

dos seguintes documentos:  

Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado(a), a critério da Administração 

contratante; e 

Comprovantes de realização de cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou 

pelo contrato; 

 

e.e) Quando ocorrer o evento ou anualmente, o que suceder primeiro: 

Avisos e recibos de férias; 

Recibos de 13º salário; 

Relação Anual de Informações Sociais - RAIS; 

Sentenças normativas, acordos e convenções coletivas; 

Ficha de registro de empregado(a); 

Aviso prévio, pedido de demissão, e termos de rescisão de contrato de trabalho; 

Autorização para descontos salariais; 

Prova da homologação da rescisão pelo sindicato, quando for o caso; e 

Outros documentos peculiares ao contrato de trabalho. 
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e.f) Quando da extinção ou rescisão do contrato, após o último mês de prestação dos 

serviços, no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, sem prejuízo da 

apresentação dos documentos de que tratam o 10.2.4 deste Edital: 

Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos(as) empregados(as) prestadores(as) de serviço, 

devidamente homologados pelo sindicato da categoria quando exigível; 

Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões 

contratuais; 

Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado(a) 

dispensado(a); e 

Exames médicos demissionais dos(as) empregados(as) dispensados(as). 

 

e.g) Sempre que houver substituição ou admissão de novos(as) empregados(as) pela 

contratada, os documentos elencados no item e.a. deverão ser apresentados. 

 

f) Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa do Contratante, o valor devido será 

acrescido de encargos moratórios calculados desde a data final do período de adimplemento até a data do 

efetivo pagamento, o valor original deverá ser atualizado pelo IGPM ou outro índice que vier a substituir, 

acrescido de 0,5% (meio por cento) de juros de mora por mês ou fração. 

g) O pagamento será suspenso se observado algum descumprimento das obrigações assumidas pelo 

(a) contratado(a) no que se refere à habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

h) O licitante vencedor deverá informar à Prefeitura o nome do Banco, Agência e Conta Corrente 

para depósito online ou Boleto Bancário. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das rubricas: 

2.037 3.3.90.39.78.0000 (4208) – Limpeza e conservação 

 

CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO 

Constituirão motivos para a rescisão do contrato, independente da conclusão do seu prazo: 

a) Razões de interesse público; 

b) Alteração social ou modificação da finalidade ou estrutura da empresa contratada que venha a 

prejudicar a execução do contrato; 

c) Mudanças na legislação em vigor sobre licitações, impossibilitando a execução do presente 

contrato; 

d) Descumprimento de qualquer cláusula contratual; 

e) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução 

do acordado entre as partes; 
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f) Por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência 

para o CONTRATANTE; 

g) A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a rescisão do instrumento com as 

conseqüências nele estabelecidas e as previstas nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8666/93. 

 

CLÁUSULA NONA - PENALIDADES E MULTAS 

 a) Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por 

cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento 

do objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado.  

b) Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer 

das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei 

n. 8.666/93: 

I advertência; 

II multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 

III suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração 

por prazo não superior a 2 (dois) anos e; 

IV declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

c) Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 

entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de 

seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 

contrato e das demais cominações legais. 

d) As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente 

aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos reais e 

comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em 

que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena. 

e) As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta 

corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - CASOS OMISSOS 

a) Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8666/93, legislação e demais princípio jurídicos 

aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO 

a) Fica eleito o foro da cidade de Mostardas para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato. 

b) E, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente contrato em três vias de igual 

teor e forma, que após lido, conferido e achado conforme, vai assinado pelas partes e por duas testemunhas 

instrumentárias. 

Mostardas, 09 de fevereiro de 2021. 

        

 

MOISÉS BATISTA PEDONE DE SOUZA 

Prefeito Municipal 

                                                                   CONTRATANTE 

 

 

KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI 

                                                                        Felipe Kowal  

CONTRATADA 

Testemunhas: 

 

1. __________________ 

CPF:998.418.190-15 

 

2. __________________ 

CPF:015.760.470-59         Aprovado por: 
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