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TERMO DE CONTRATO EMERGENCIAL N.º 287/2017 (4295) 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 022/2017 – PROCESSO N.º 170/2017 

 
Contrato Emergencial de Prestação de Serviços que 
entre si celebram o Município de União da Vitória e 
a empresa LUIZ FRANCISCO ANTUNES DE LIMA & 
CIA LTDA. (2678). 

 
O MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, sita à Rua Dr. Cruz 
Machado, 205, 3.º e 4.º pavimentos, Centro, Município de União da Vitória, Estado do Paraná, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n.º 75.967.760/0001-71, neste ato representado pelo Prefeito, HILTON SANTIN 
ROVEDA, portador da cédula de identidade n.º 7.210.917-1/SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 
030.419.409-30, a seguir denominado CONTRATANTE e a empresa LUIZ FRANCISCO ANTUNES DE 
LIMA & CIA LTDA., Pessoa Jurídica de Direito Privado, sita à Rua Mal. Deodoro, n.º 191, Centro, 
Município de União da Vitória, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 82.326.828/0001-07, 
neste ato representado pela Sócia, SCHEILA MARA WEILLER ANTUNES DE LIMA, portadora da 
cédula de identidade n.º 3.574.828-8 SESP – PR, inscrito no CPF sob n.º 882.138.709-72, a seguir 
denominado CONTRATADA, celebram o presente Contrato nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93, de 
21 de junho de 1993 e suas alterações e legislação pertinente, assim como pelas condições da Dispensa 
de Licitação n.º 022/2017 – Processo n.º 170/2017, sujeitando-se os contratantes às suas normas 
e às cláusulas e condições a seguir ajustadas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
1.1. Fundamenta-se este contrato na Dispensa de Licitação n. º 022/2017 – PMUVA – Processo n. º 
170/2017, no Art. 24, Inciso IV da Lei Federal n. º 8.666/93, de 21/06/1993 e suas alterações 
posteriores e na proposta de preços da Contratada. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1. A presente licitação tem por objeto: CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RECICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA/PR. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Integra e completa o presente termo contratual, para todos os fins de direito, 
obrigando as partes em todos os seus termos, às condições expressas na Dispensa de Licitação n.º 
022/2017 – Processo n.º 170/2017, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR CONTRATUAL 
3.1- O valor global do presente contrato é de R$ 123.849,52 (Cento e vinte e três mil oitocentos e 
quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), conforme detalhado abaixo: 
 

SERVIÇOS 
Unid. 
(U) 

Quantidade 
Mensal (Q) 

Preço Unit.(R$) 
(Mês) 

Preço Total 
Mensal (R$)  

Coleta seletiva e transporte de 
resíduos sólidos urbanos 

recicláveis: consiste na coleta e 
transporte dos resíduos sólidos 

urbanos recicláveis no Município 
de União da Vitória/PR. 

Toneladas 90 R$ 61.924,76 R$ 123.849,52 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No valor estão incluídas todas as despesas necessárias à execução do 
presente objeto, incluindo encargos trabalhistas e demais tributos que venham a incidir sobre o objeto 
deste termo contratual. 
 



 

ESTADO  DO  PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 
Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4º Pavimentos      
Fone: 42-3521-1200    e-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br 
CNPJ 75.967.760/0001-71     
Site Oficial: www.uniaodavitoria.pr.gov.br 

 

 

 

2 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - No preço ora contratado estão incluídos todos os materiais equipamentos e 
mão de obra necessária bem como todos os custos, despesas, impostos, taxas que vierem a incidir 
sobre o objeto deste instrumento. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
4.1. Os pagamentos serão efetuados até o 5º (quinto) dia do mês subsequente ao da prestação dos 
serviços, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal ou Fatura, especificando o quantitativo dos 
serviços executados. Deverá ainda, constar no corpo da nota, o número da Licitação que deu origem ao 
presente contrato; 
 
4.2. Deverá a Contratada apresentar os comprovantes de recolhimento do FGTS para o recebimento 
das faturas; 
 
4.3. A empresa deverá apresentar, mensalmente, relatório contendo a quantidade, em peso, de 
resíduos coletados e destinados corretamente, de acordo com os comprovantes de pesagem emitidos 
pela Contratante. Também deverão ser apresentadas, por ocasião do recebimento da primeira fatura 
e sempre quando renovada, cópia da Licença de Operação referente aos serviços de coleta e transporte 
de resíduos sólidos urbanos recicláveis; 
 
4.4. Em atendimento à Lei n.º 8.212/91, com as alterações da Lei n.º 9.711 de 22/11/98 (Art. 
31), bem como da ordem de serviço n.º 209 de 20/05/99 do INSS a Contratada deverá 
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a respectiva guia do recolhimento do INSS 
(GPS), corretamente preenchida, para operacionalização da Retenção, condicionando a 
liberação do pagamento; 
 
4.5. Deverá a Contratada apresentar cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) emitida 
pelo Engenheiro da empresa por ocasião do recebimento da primeira fatura; 
 
CLÁUSULA QUINTA - RECURSO FINANCEIRO 
5.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária n.º 
2.012.3390.39 - 1511 - 91/2017   -   MANUT SERV DE LIMPEZA PUBLICA 2.076.3390.39 - 1511 - 
399/2017   -   MANUT.SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE  
 
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITÉRIO DE REAJUSTE 
6.1. O preço ora contratado não sofrerá reajustes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
7.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1o, art. 65, da Lei no 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
8.1. Os serviços deverão ser executados conforme especificações constante do Termo de Referência 
do referido processo de dispensa de licitação. 
 
8.2. Estima-se a quantidade média mensal de resíduos sólidos recicláveis provenientes da coleta 
seletiva no município em 90 (noventa) toneladas/mês. 

 
8.3. A Contratada deverá manter regular e diariamente, de segunda a sábado, os serviços a ela 
discriminados no presente Contrato e Termo de Referência anexo ao presente processo. 
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8.4. Os resíduos depositados nas vias públicas pelos munícipes, que tiverem tombado durante a coleta 
deverão ser varridos e recolhidos. 
 
8.5. Na coleta, no caso de recipientes retornáveis, será vedado transferir os resíduos de um recipiente 
para outro, ou atirá-lo para cima da caçamba, de um ajudante para outro, ou de volta ao passeio 
público. O recipiente retornável vazio deverá ser recolocado onde estava em pé. Todas as operações 
deverão ser realizadas com o mínimo de ruído, e sem danificar os recipientes. 

 
8.6. Os resíduos sólidos recicláveis deverão ser transportados até Central de Triagem de Resíduos 
Recicláveis, localizada na Avenida Paula Freitas, s/nº, Bairro São Sebastião, Distrito de São 
Cristóvão 
 
8.7. A Contratada deverá apresentar à Prefeitura, junto com o relatório mensal de medição de serviços, 
um resumo da parte diária do(s) veículo(s) em serviço, onde conste identificação de cada veículo da 
coleta reciclável, onde conste a quilometragem mensal, número de viagens e horas trabalhadas. 

 
8.8 A Contratada, deverá manter obrigatoriamente escritório, com responsável detentor de poderes 
de representação da empresa, com horário de atendimento ao público das 8h00min às 18h00min de 
Segunda à Sexta-feira, inclusive com telefone de atendimento ao público para reclamações, sugestões, 
críticas e informações sobre os serviços prestados. 
 
8.9. A Contratada deverá manter regular e diariamente, de segunda-feira a sábado os serviços a ela 
discriminados no termo de referência anexo ao presente processo de dispensa, de acordo com as 
frequências e períodos determinados abaixo: 

 
 

Bairros/Localidades 
 

Frequência Período 

 
Centro e São Bernardo 

 
Segunda a Sábado 

 

 
Noturno (a partir das 

18h00min) 
 
Navegantes e Ponte Nova 

 
Segunda, Quarta e 

Sexta 

 
Noturno (a partir das 

18h00min 
 
Mallon, Nossa Senhora das Graças, Ouro Verde, 
Guerino Massignan, Bom Jesus, Horst Waldraff, 
Panorama, Bento Munhoz, Cidade Jardim, Sagrada 
Família. 

 
 

Segunda e Sexta 
 

 
 

Diurno (a partir das 
07h00min) 

 
 
São Joaquim, Morro do Cristo, Cristo Rei, Muzzolon, 
Região dos Conjuntos, São Luiz, Jardim Roseira, 
Dona Mercedes, São Gabriel, Angélica, Furlan, 
Monte Castelo 
 

 
 
 

Terça e Quinta 
 

 
 
 

Diurno (a partir das 
07h00min) 

 
 
Rio Vermelho, Linha Passo do Iguaçu, Colônia 
Correntes, São Domingos, Barreiros 
 
 

Quarta-feira 

 
Diurno (a partir das 

07h00min) 
 

 
São Sebastiao, Vila Rica, Lagoa Dourada, São Braz, 
Nossa Senhora da Salete, São Cristovão 

 
 

Segunda e Sexta 
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  Diurno (a partir das 
07h00min) 

 
 
São Basílio Magno, Rocio, Rio de Areia, Limeira, Bela 
Vista 
 

Terça e Quinta 

 
Diurno (a partir das 

07h00min) 
 

 
8.10. Caberá à Contratada, apresentar nos locais e horários de trabalho, os funcionários devidamente 
uniformizados e asseados com camisas ou camisetas fechadas, calças, calçados e demais equipamentos 
de segurança e proteção individual, como luvas, capas protetoras em dias de chuva, coletes refletores, 
bonés, entre outros específicos para cada função exercida. 

 
8.11. A equipe efetiva deverá ser composta por 10 funcionários, sendo, 1 (um) motorista e 2 (dois) 
garis coletores por veículo coletor, divididos em 01 equipe no turno da noite e duas equipes no turno 
do dia e 01(um) supervisor de serviços para orientação e apoio aos serviços de coleta, que é o número 
mínimo obrigatório de pessoal em serviço durante todos os dias de coleta e  devendo a Contratada 
prever reserva técnica de pessoal de 10% (dez por cento) em sua composição de custos. 

 
8.12. A Contratada deverá atender a legislação ambiental no âmbito federal, estadual e municipal 
(como o Plano Diretor, Código de Posturas, Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos 
Sólidos, entre outros). 

 
8.13. A Contratada deverá fornecer por sua exclusiva responsabilidade, os equipamentos e materiais 
que se façam necessários para a execução do objeto contratual. 

 
8.14. Em caso de greve, a Prefeitura poderá, a seu exclusivo critério, assumir os equipamentos da 
contratada, operando-os com pessoal próprio ou contratado em caráter emergencial, até que se 
normalize a situação, podendo descontar tais custos das faturas a serem pagas à contratada. 
 
8.15. Em caso de insolvência ou dissolução da empresa adjudicatária, bem como em caso de 
transferência indireta dos serviços, no todo ou em parte, sem autorização expressa da Prefeitura, 
rescindir-se-á automaticamente o contrato, cabendo à Prefeitura, neste caso, adotar as medidas 
acauteladoras de seus interesses e do erário, independentemente de ação judicial. 
 
CLÁUSULA NONA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
9.1. Constituem direitos da CONTRATANTE, receber o objeto deste Contrato, nas condições avençadas, 
e da CONTRATADA, perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

a. Proporcionar todas as facilidades que lhes couber ou forem possíveis para que os serviços 
sejam executados na forma estabelecida neste Edital e seus Anexos e, no respectivo Contrato. 

b. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitado pelo 
representante ou preposto da Licitante vencedora.  

c. Exercer a fiscalização dos serviços prestados por servidores designado.  
d. Comunicar oficialmente à Licitante vencedora quaisquer falhas verificadas no cumprimento 

do contrato.  
e. Efetuar o pagamento nas condições, preços e prazos pactuados. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a. Atender a todas as exigências constantes do contrato.  
b. Indicar formalmente um preposto para representá-la na execução do contrato.  
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c. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente à 
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.  

d. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 
decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e 
prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais 
movidas por terceiros, que venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do 
Contrato.  

e. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar à Contratante ou a terceiros 
em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.  

f. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto 
deste Termo, sem prévia autorização da Contratante. 

g. Acatar orientações da Contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, 
prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.  

h. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas.  

i. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;  

j. A equipe de trabalho deverá apresentar-se uniformizada, com coletes reflexivos e com 
calçados padronizados, com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI que cada serviço 
requer e capas protetoras em dias de chuvas. 

 
j.1.O uniforme deverá ter a identificação da empresa contratada; 
 

k. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 
adentrarão o órgão para a execução do serviço;  

l. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e 
as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade à Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR;  

m. Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;  

n. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da 
Administração;  

o. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a 
não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a relatar à Prefeitura 
Municipal toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;  

p. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços;  

q. Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor, quanto às obrigações assumidas na 
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais; 

r. Recolher ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do serviço objeto deste contrato. 
s. A empresa prestará os serviços de acordo com as especificações contidas na Resolução do 

CONAMA nº 307/2002 e CONAMA nº 448/2012. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA FISCALIZAÇÃO 
10.1. O presente contrato emergencial terá um prazo de vigência de até 60 (sessenta) dias, contados 
a partir da data da assinatura do presente instrumento, ou até a formalização de novo processo 
licitatório. 
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10.2. O presente Contrato Emergencial poderá, justificadamente, ser prorrogado na forma prevista no 
Art. 24, Inciso IV da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. 
 

Art. 24 
... 
 
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada 
urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros 
bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento 
da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que 
possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; 

 
10.3. A Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
exercerá a fiscalização do contrato e registrará todas as ocorrências, deficiências em relatório, cuja 
cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas, 
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 
disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.  
 
10.4. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar 
o perfeito cumprimento do contrato. 
 
10.5. A existência e a atuação da fiscalização por parte da Prefeitura Municipal de União da Vitória em 
nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da contratada no que concerne à 
execução do objeto contratado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE 
INADIPLEMENTE CONTRATUAL 
11.1. No caso de não cumprimento do objeto constante na CLÁUSULA PRIMEIRA, será aplicável a 
CONTRATADA, multa moratória de valor equivalente a 0,1% sobre o valor da CONTRATAÇÃO, por dia 
útil, excedente ao respectivo prazo, limitada a 2% do valor total.  
 
PARAGRAFO ÚNICO - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 
8.666/93 e suas alterações; sendo que em caso de multa esta corresponderá a 2% (dois por cento) 
sobre o valor total do Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO 
12.1. O presente contrato poderá ser rescindido pela contratante, de pleno direito, a qualquer tempo, 
antes mesmo do término de sua vigência, em especial nos seguintes casos: 
 

a. Transferência do objeto do contrato para terceiros, no todo ou em parte, sem consentimento 
formal do Contratante; 

b. Persistência comprovada de infrações, após a aplicação das multas previstas na Cláusula 
sétima deste instrumento; 

c. Manifesta irresponsabilidade por parte da Contratada de cumprir com as obrigações ora 
assumidas. 

d. Contratação através de novo processo licitatório; 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Rescisão do contrato unilateralmente pelo Contratante acarretará as 
seguintes consequências, sem prejuízo de outras de caráter civil ou criminal se necessárias:  

a. Assunção imediata do objeto do contrato, por ato próprio do Contratante, mediante a lavratura 
de termo circunstanciado;  

b. Ocupação e utilização dos locais, instalações, equipamentos, materiais, veículos e empregados 
especialmente para execução do contrato, desde que necessários para a garantia da 
continuidade, até a resolução final do impasse; 

c. Responsabilização por prejuízos causados ao Contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
13.1. O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei 8.666/93, de 21 de 
junho de 1993, e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da 
Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS 
14.1. A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita 
através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos 
ou cartas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 
15.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº. 8.666/93, e dos Princípios Gerais de 
Direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICIDADE 
16.1. Uma vez firmado, o presente Contrato terá seu extrato publicado no Órgão Oficial do Município, 
pelo CONTRATANTE, dando-se cumprimento ao disposto no Artigo 61°, parágrafo 1º da Lei nº. 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
14.1. Fica eleito o foro da Comarca de União da Vitória, Estado do Paraná, para dirimir toda e qualquer 
controvérsia oriunda do presente edital, que não possa ser resolvida pela via administrativa, 
renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 
E, por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias para 
que possa produzir os efeitos legais. 
 
 

União da Vitória (PR), 09 de outubro de 2017 
 
 
 

CONTRATADA 
SCHEILA MARA W. ANTUNES DE LIMA 

RG n.° 3.574.828-8 SESP – PR 
CPF n.° 882.138.709-72 

 CONTRATANTE 
HILTON SANTIN ROVEDA 

RG n.º 7.210.917-1/SSP-PR 
CPF/MF n.º 030.419.409-30 

   
1ª  2ª 

 
 
 

O ORIGINAL ENCONTRA-SE ASSINADO 


