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ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

N.º ****/2021 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E 

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E ALUGUEL DE 

CONTEINERS QUE ENTRE SI FAZEM O SAAE DE ITAGUARA E A 

EMPRESA ............................, DE CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS 

E CONDIÇÕES A SEGUIR EXPOSTAS 

 
CLÁUSULA I - DAS PARTES E FUNDAMENTOS: 

1.1 - DA CONTRATANTE 

1.1.1 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DE ITAGUARA - MG, 

pessoa jurídica de direito público, com sede nesta cidade à Rua Geraldo O Lima, 110- Alto Santa 

Cruz - CEP 35488-000, inscrito no CNPJ sob o Nº 20.898.672/0001-73, representado por seu 

diretor, .................., brasileiro, ........................, C P F ..................... , residente e domiciliado na Rua 

............................ - Bairro ....................... - ................... - MG, CEP .............................. 
 

1.2 - DO CONTRATADO 

1.2.1 –  ................................, pessoa jurídica, com sede na Rua ......................... –  ...................... 

.....................   –  Inscrito no   CNPJ:   ......................, representado por   ......................,   brasileiro, 

........................,   CPF:   ......................................,   RG   ..................,   residente   e   domiciliado   na 

...................... – .................. – ................., CEP: ................................. 
 

1.3 - DOS FUNDAMENTOS 

1.3.1 - A presente contratação decorre do Processo Administrativo Licitatório Nº 105/2021 - Pregão 

Nº 027/2021, e se regerá por suas cláusulas, pelos preceitos de direito público, aplicando-lhe, 

supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado. 

1.3.2 Fazem parte do presente instrumento, independente de transcrição, as cláusulas e condições 

constantes do edital e termo de referência do processo licitatório acima citado. 

 
CLAUSULA II - DO OBJETO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 

2.1 DO TRANSPORTE DOS RESÍDUOS: O transporte dos resíduos deverá observar as 

seguintes condições: 

 Deverão ser transportados através de dois containers engatados em caminhão equipado com 

sistema Roll-on-off, com Julieta acoplada, permitindo o transporte de dois containers por 

viagem. 
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 A periodicidade (estimada) das viagens será de uma a cada três dias sendo: segunda e quarta, 

podendo alterar de acordo com a necessidade do contratante. 

 O período entre a execução de uma viagem e outra deverá ser de no máximo 60 horas, 

devendo ser contatado o contratante no caso de imprevistos.  

 O serviço de transporte será pesado por viagem, em balança na entrada do aterro sanitário. 

  A quantidade de resíduos sólidos urbanos gerados e coletados no Município, é estimado, para 

fins desta licitação, em 8,0 toneladas por dia, e 240 (duzentas quarenta) toneladas por mês. 

 A quantidade de viagens estimada para fins de licitação é de 08 viagens por mês, transportando 

dois containers por viagem. 

2. 2 DA LOCAÇÃO DE CONTAINERES: 

 A empresa contratada deverá disponibilizar na unidade de transbordo do Município de 

Itaguara, dois containers, sendo um com capacidade para 40 m³ e outro com capacidade de 35 

m³, onde o caminhão contratado poderá fazer a troca das caçambas; ou seja, o caminhão da 

contratada chegará trazendo dois containers vazios, fará a troca pelos containers cheios, 

deixando sempre dois containers dispostos para o descarregamento dos veículos da contratante 

até a próxima coleta para destinação final. O valor referente à locação dos dois containers será 

pago mensalmente.  

2. 3 DA DESTINAÇÃO FINAL: 

A destinação final dos resíduos transportados deverá ocorrer em aterro sanitário, local devidamente 

licenciado perante os órgãos ambientais, baseado em princípios de engenharia e normas operacionais e 

específicas, visando confinar o lixo no menor espaço e volume possíveis, proporcionando o seu 

isolamento seguro de maneira a não criar danos ao meio ambiente. 

 A empresa contratada deverá prestar os serviços constantes do objeto acima descrito, 

disponibilizando o local para depósito dos resíduos, 24 horas por dia, todos os dias da semana.  

 Os serviços de disposição final dos resíduos sólidos serão medidos e remunerados pelo SAAE 

por tonelada, através da pesagem registrada na entrada do destino final e emissão de relatório. 

Deverá ser encaminhada ao SAAE, semanalmente ou ao final de cada mês, uma cópia do 

relatório de pesagem de cada viagem descarregada no aterro.  

 A quantidade mensal de resíduos a serem depositados é estimada em 240 (duzentas e quarenta) 

toneladas. 

 O local que receberá os resíduos deverá possuir licença de operação da SEMAD, em nome da 

empresa prestadora dos serviços, bem como licenças ambientais tais como licença prévia, 

licença de instalação, licença de operação estando apta ao pleno funcionamento junto aos 

órgãos ambientais pertinentes.  
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 Caso a validade das licenças expire durante o período contratual, e o destino final contratado 

não puder receber os resíduos, a empresa prestadora dos serviços deverá arcar com todas as 

despesas adicionais ao valor inicialmente proposto.  

 
CLÁUSULA III - DO PRAZO, DO VALOR DO CONTRATO E DO PAGAMENTO:  

 3.1- DO PRAZO: 

3.1.1-  O prazo de duração deste contrato é de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, até prazo máximo de 60 (sessenta) meses (art.º. 57, 

II, Lei 8.666/93). 

3.1.1 - O prazo para execução dos serviços objeto deste contrato é de acordo com o solicitado pelo 

SAAE, e constante das condições da cláusula anterior, sendo que ambos os prazos serão contados a 

partir da ordem de serviço. 

3.1.2 – O contratado assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços 

que efetuar, assim como pelo cumprimento dos elementos técnicos fornecidos pela Contratante ou 

terceiros. 

3.1.3 - Na ocorrência de fatos supervenientes, os pedidos de prorrogação referentes aos prazos 

parciais serão encaminhados à Contratante 01 (um) dia após o evento, em comunicação por escrito. 

 
3.2 - DO VALOR: 

3.2.1 - O valor total do presente contrato é de R$ ................... ( ...............................), assim divido por 

item/serviço contratado: 

SERVIÇO UNID QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO  
VALOR TOTAL 

TRANSPORTE DOS 

RESÍDUOS (item 01) 
Viagens 110 R$ R$ 

ALUGUEL DE 

CONTAINERES 

(item 02) 

Meses 12 R$ R$ 

DISPOSIÇÃO FINAL  

(item 03) 
Tonelada 2880 R$ R$ 

 

3.2.2 – Em caso de prorrogação do contrato, os preços contratuais poderão ser reajustados 

anualmente, segundo a variação do IPCA (IBGE). 

3.2.3 - Todos os encargos sociais e fiscais, taxas e emolumentos, que recaírem sobre o contrato, 

correrão à conta do contratado. 
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3.3 - DO PAGAMENTO: 

3.3.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, após prestados os serviços, em até 05 (cinco) dias 

úteis após a apresentação da Nota fiscal. 

3.3.2 – O transporte será medido por viagem e a destinação final dos resíduos em aterro sanitário 

será medido por tonelada, através da pesagem registrada na entrada do destino final, conforme 

valores constantes da subclausula anterior (3.2.1). Deverá ser encaminhada ao SAAE, ao final de 

cada mês uma cópia do relatório de pesagem para cada viagem descarregada no aterro. A 

quantidade apresentada na Nota Fiscal deverá ser compatível com a soma mensal dos relatórios de 

pesagem de cada viagem. 

 3.3.3- A retenção do pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, só deverá ocorrer quando a 

CONTRATADA: 

 Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima 

exigida as atividades contratadas; 

 Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 

utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada; 

 - Não cumprir o estabelecido em contrato. 

 

CLÁUSULA IV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

4.1 - As despesas resultantes deste contrato ocorrerão à conta das seguintes dotações orçamentárias 

17.512.0050.2157-33.90.39.00100-99. 

 
 

CLÁUSULA V - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

5.1 - São obrigações da CONTRATADA, além de outras decorrentes da legislação ou da natureza do 

objeto licitado: 

5.1.1 - Executar os serviços em estrita conformidade com as especificações e condições exigidas neste 

termo de referência e no Edital. 

5.1.2 - Responsabilizar-se-á por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal de sua 

contratação necessário à execução do objeto contratual, inclusive encargos relativos à legislação 

trabalhista. 

5.1.3 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos 

materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou prepostos, à contratante ou a 

terceiros. 

5.1.4 - Manter, por todo o período da execução contratual, as condições que garantiram a sua 

habilitação, incluída a regularidade perante o INSS, FGTS e Fazenda Pública. 
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5.1.5 – Observar e atender a todas as prescrições legais e normas ambientais para operação do 

transbordo, transporte dos resíduos e sua destinação final. 

5.1.6 – Fornecer os equipamentos, materiais, mão de obra e outros necessários á execução de todas as 

etapas dos serviços contratados. 

 

CLÁUSULA VI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  

6.1. São obrigações da Contratrante: 

6.1.1 - Comunicar imediatamente à Contratada as irregularidades manifestadas na execução do 

contrato, informando, após, à Contratante tal providência. 

6.1.2 - Fiscalizar a execução do contrato, informando à Contratante para fins de supervisão. 

6.1.3 – Efetuar pagamento ao contratado no prazo e forma fixados neste contrato, após a entrega do 

serviço.  

 

 

CLÁUSULA VII - DAS MODIFICAÇÕES E/OU ALTERAÇÕES: 

7.1 - Qualquer modificação de forma ou quantidade (acréscimo ou redução) dos materiais objeto 

deste contrato poderá ser determinada pela Contratante mediante assinatura de Termos Aditivos ou 

Apostilamentos, observadas as normas legais vigentes, especialmente o artigo 65 da lei 8666/93. 

 
CLÁUSULA VIII - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO: 

 

8.1 – A execução do objeto contratado será acompanhado e fiscalizado pelo servidor Hélcio Eduardo 

de Souza denominada fiscal, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução 

contratual, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

Contrato, determinando o que for necessário à regularização  de eventuais faltas e/ou defeitos 

constatados ou, ainda, comunicando aos seus superiores quando as providências ultrapassarem os 

limites de sua competência para a adoção das providências cabíveis, conforme Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA IX - DAS PENALIDADES: 

9.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência do 

contratado, ficando o mesmo, garantido o contraditório e a ampla defesa, sujeita às seguintes 

penalidades: 

9.1.1 - Advertência; 

9.1.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, devidamente atualizado pelo Índice 

Geral de Preços de Mercado - IGPM/FGV; 
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9.1.3 - Suspensão temporária de participação em licitação com o SAAE de Itaguara pelo prazo de 02 

(dois) anos; 

9.1.4 - Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma 

prevista do artigo 7º da lei 10.520/02, além do encaminhamento ao Ministério Público para apuração 

e possível aplicação das sanções criminais previstas nos artigos 89 a 99 da referida Lei, salvo 

superveniência comprovada de motivo de força maior, e reconhecida por esta autarquia. 

9.2 - Na hipótese de o contratado se recusar a assinar o contrato ou não o executar nas condições 

estabelecidas, se sujeitará à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, 

independentemente da aplicação de outras sanções previstas em lei. 

9.3 Pelo atraso injustificado na entrega do objeto, multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor 

total da proposta, e juros de 1% (um por cento) ao mês, pela permanência do atraso ou fração 

equivalente, incididos sobre o valor da multa. 

9.4 - As multas lançadas pelo SAAE serão deduzidas diretamente dos créditos que o contratado tiver 

em razão da presente licitação. 

 
CLÁUSULA X - DA RESCISÃO: 

10.1 - A rescisão do presente contrato poderá ser: 

10.1.1 - Determinada por ato motivado da Administração, após processo regular, assegurado o 

contraditório e ampla defesa, nos casos do artigo 78, I a XII e XVII da Lei de Licitações. 

10.1.2 - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que 

haja conveniência para a Administração; 

10.1.3 - Judicial, nos termos da legislação. 

10.2 - No caso de rescisão do Contrato, ficará suspenso o pagamento à Contratada até que se apurem 

eventuais perdas e danos. 

 

CLÁUSULA XI - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

11.1- As despesas para execução do presente contrato decorrerão por conta da dotação 

orçamentária própria, sendo seus elementos a classificação orçamentária nº 

17.122.0210.2158.3.3.90.40-02 

 

CLÁUSULA XII– DO REGIME JURÍDICO: 

12.1 - O presente contrato é regido pela lei 8.666/93 de 21/06/93 e lei 10.520/02, aplicando-se, 

nos casos omissos, o disposto na legislação vigente. 
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CLÁUSULA XIII - DO FORO: 

13.1 - As partes elegem o Foro da comarca de Itaguara - MG, para solucionar quaisquer 

questões oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

E por estarem justos e acordados, firmam o presente contrato, em duas vias de igual forma e 

teor, a que se sujeitam as partes, depois de lido e achado conforme, na presença das testemunhas 

abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito. 

 
Itaguara, ** de ***** de ***** 

 

  

____________________________                               __________________________ 

Cristiane Maria das Dores Freitas                                 *********************** 

Diretora do SAAE                                                         Representante 

CPF: 860.693.146-20                                                    CPF: **.***.***-** 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 1-    
 
 

2-    
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