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CONTRATO Nº 3/2018 (4450) 

 

 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA 

VITÓRIA – PARANÁ E COOPERATIVA DE 

TRABALHO DOS AGENTES ECOLÓGICOS - 

COOPERTRAGE 

 

Pelo presente instrumento o Município de União da Vitória, 

Paraná, com sede nesta Cidade, na Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 

3
º
 e 4

º
 andar, Fone: 042-3521-1200, devidamente inscrita no 

CNPJ sob o nº 75.967.760/0001-71, neste ato, representado pelo 

Prefeito Municipal, 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, doravante denominado Contratante, e de 

outro lado a COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES ECOLÓGICOS - 

COOPERTRAGE, com sede nesta cidade, na Avenida Paula Freitas, 

s/nº, Bairro São Sebastião, Distrito de São Cristóvão, 

inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.867.389/0001-32, doravante 

denominada Contratada, neste ato representada por seu 

Presidente Sr. JOSÉ DORACI DOS SANTOS, portador do R.G n.º 

9.832.686-3 – SSP/PR, CPF n.º 055.122.869-51, doravante 

denominada CONTRATADA, devidamente autuados no Processo de 

Compras n.º 08/2018, como Dispensa de Licitação n.º 01/2018, 

tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93, 

especificamente seu artigo 24, inciso XXVII, atualizada pela 

Lei Federal nº 8.666/94, Lei nº 12.690, de 19 de junho de 

2012, Lei Federal nº 11.445/07, que estabelece diretrizes para 

a política de saneamento básico e a Lei Federal nº 12.305/10 

que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.690-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.690-2012?OpenDocument
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demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à 

espécie RESOLVEM celebrar o presente Contrato de Prestação de 

Serviços, nos termos e condições estabelecidos nas cláusulas 

seguintes:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. Constitui OBJETO global deste Contrato a execução de 

serviços de seleção, manuseio e comercialização de 

resíduos sólidos recicláveis e/ou reutilizáveis no 

Município de União da Vitória - PR pela CONTRATADA 

conforme consta nos documentos que integram o Processo de 

Compras n.º 08/2018, bem como ata de reunião com a 

contratada. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

2.1. Quanto aos serviços de SELEÇÃO, MANUSEIO E 

COMERCIALIZAÇÃO de materiais recicláveis e reutilizáveis: 

 

2.1.1. Separar os materiais recicláveis e reutilizáveis 

segundo características de sua composição (matéria-prima) 

e outras. 

 2.1.2. A seleção deverá ser feita nas mesas ou esteiras de 

triagem nos pátios cobertos, o qual o CONTRATANTE se 

compromete arcar com o aluguel do espaço. 

2.1.3. Os materiais selecionados, separados por tipo, 

serão estocados em baias ou recipientes adequados até a 

pesagem, ou outro encaminhamento, sendo que a CONTRATADA 

deve fornecer à CONTRATANTE mediante relatório assinado 

pelo Presidente, Secretário ou Tesoureiro, atestando o 

controle das pesagens e divisão por materiais triados 

sempre até o primeiro dia útil de cada mês. 

2.1.4. Manter a qualidade e higiene do seu barracão e do 
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seu pátio externo. 

2.1.5. Adotar especial cuidado no tratamento dos 

recipientes que possam acumular água estejam sempre 

tampados ou colocados em posição que não permita o acúmulo 

d’água. 

2.1.6. Adotar todas as medidas de higiene, saúde, 

segurança do trabalho, de organização e outras, 

respeitando as leis pertinentes.  

 

2.2. Quanto às RESPONSABILIDADES E POSTURAS DA CONTRATADA: 

 

2.2.1. Garantir, sob pena de rescisão unilateral pela 

Administração Pública Municipal e aplicação das sanções 

contratuais e legais previstas, que todos os seus 

cooperados sejam efetivamente pessoas físicas de baixa 

renda, indicadas e reconhecidas pelo poder público, 

através dos CRAS e CREAS, com o que desde logo anui, 

expressamente, a CONTRATADA, respeitando a independência e 

autonomia da Contratada. 

2.2.2. Trabalhar com o uso de equipamentos compatíveis com 

as normas mínimas de segurança e de saúde pública. 

2.3.3. Garantir que os cooperados não solicitem donativos 

e não utilizem bebidas alcoólicas ou entorpecentes em 

serviço. 

2.2.4. Cumprir as obrigações previstas na Lei Federal nº 

5.764/71, que define a Política Nacional de 

Cooperativismo, e outras disposições legais que o 

regulamentem a contratada, Lei Federal nº 12.305/2010 que 

institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, na Lei 

Municipal de Resíduos Sólidos, no Plano Municipal de 

Resíduos Sólidos, ESTATUTO E REGIMENTO INTERNO DA 

COOPERATIVA e Termo de Ajustamento de Conduta firmado nos 
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autos de Inquérito Civil n.º 000271.2016.09.007/8 do 

Ministério Público do Trabalho, Procuradoria de 

Guarapuava. 

2.2.4. Cumprir, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar 

do recebimento das solicitações do CONTRATANTE, de 

informações, documentos e dados referentes ao serviço, 

objeto do presente instrumento. 

2.2.5. Permitir ao CONTRATANTE a fiscalização, a qualquer 

momento e sem necessidade de notificação previa, da 

execução do contrato, por parte da Prefeitura Municipal de 

União da Vitória, em todas as dependências do Local de 

trabalho da Cooperativa, bem como a conferência de 

documentos, registros de entrada e saída de material, 

emissão de notas fiscais, entre outros. 

2.2.6. A CONTRATADA devera responsabilizar-se por atos 

praticados por seus cooperados nos serviços de seleção e 

comercialização. 

2.2.7. A CONTRATADA concorda, desde já, que o servidor 

responsável determinado pela SEMMA, deverá dirimir as 

dúvidas e ser o elo de ligação entre a CONTRATADA E 

CONTRATANTE. 

2.2.8 a CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela emissão 

de todos os documentos hábeis para o devido funcionamento, 

bem como os documentos necessários para emissão das 

devidas licenças para o correto funcionamento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

3.1. Cessão, sem ônus para a contratada, do espaço físico, 

cuja escolha recairá exclusivamente para a CONTRATANTE, para 

Central de Triagem de Resíduos Recicláveis para a instalação 

da COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES ECOLÓGICOS – 
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COOPERTRAGE, bem como arcar com os custos de água e luz do 

espaço destinado. 

3.2 Fica pactuado que a CONTRATADA permanecerá em sua sede 

atual até que seja concedido outro espaço em condições de 

abrigar a CONTRATADA, ou, haja determinação judicial para sua 

retirada. 

3.3. Destinar material reciclável coletado pelo município, até 

o limite de sua capacidade de seleção e triagem, ou por 

terceiros, à COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES ECOLÓGICOS - 

COOPERTRAGE. 

3.4 Promover a retirada dos resíduos orgânicos que 

eventualmente sejam coletados ou triados pela CONTRATADA na 

sede de triagem, sem ônus para a contratada; 

3.5 Promover Políticas Púbicas de Conscientização no descarte 

e utilização Resíduos Sólidos Recicláveis e/ou Reutilizáveis 

em toda rede pública, através de anúncios midiáticos mensais, 

somado a conscientizações nas Escolas Públicas, tudo voltado a 

educação para conscientização do munícipe. 

3.6 Promover a fiscalização da coleta seletiva e a 

disponibilização de recicláveis pelos munícipes, de forma a 

conscientizar a não mistura de lixo orgânico nos 

reutilizáveis, ora objeto do contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 

4.1. Para a execução do objeto ora contratado e descrito 

acima, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R$ 

65.500,00 (sessenta e cinco mil e quinhentos reais). O 

pagamento deverá ser efetuado até o quinto dia útil do 

correspondente mês, referente a execução dos serviços de 

Seleção, Manuseio e Comercialização dos Resíduos Sólidos 

Recicláveis e/ou Reutilizáveis no Município de União da 

Vitória - PR pela CONTRATADA conforme consta nos documentos 
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que integram o Processo de Compras n.º 08/2018, bem como atas 

de reuniões anexas. 

Haverá, ainda, pagamento de comissão, por tonelada vendida, 

devidamente comprovada mediante expedição de nota fiscal com 

recolhimento de tributos, na origem de R$ 160,00 (cento e 

sessenta reais), por tonelada, independente do material 

vendido à CONTRATADA. 

O pagamento obedecerá ao mesmo critério do pagamento mensal 

estipulado acima (efetuado até o quinto dia útil do 

correspondente mês, mediante apresentação de nota fiscal dos 

produtos vendidos). 

4.2. As cláusulas econômico-financeiras do contrato poderão 

ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual dos 

contratantes. 

4.3. Para fins de aplicação de reajuste contratual adotar-se-á 

dentre os indicadores de preço àquele que apresentar a menor 

variação percentual. 

4.4. As cláusulas 4.2, 4.3 e demais cláusulas econômico-

financeiras e monetárias do contrato não poderão ser 

alteradas, sem prévia concordância de AMBAS AS PARTES, 

CONTRATANTE E CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1. Conforme já pactuado, o pagamento do preço mensal será 

efetuado em parcela única conforme cláusula quarta e o 

pagamento de comissão mediante expedição de nota fiscal com 

recolhimento de tributos, devendo a Contratada emitir as 

respectivas notas fiscais de prestação de serviços após a 

emissão de empenho pela Prefeitura Municipal. 

5.2. Nas notas deverão constar os seguintes dados: pesagem 

triada e período a que se referem. 
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5.3. Conforme o protocolo ICMS 42 de 03 de julho de 2009, 

ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – Nfe, modelo 

55, em substituição à Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A, a partir de 

1º de dezembro de 2010, os contribuintes que, 

independentemente da atividade econômica exercida, realizem 

operações destinadas á Administração Pública direta ou 

indireta. 

5.4. Em caso de devolução da nota Fiscal Eletrônica para 

correção de algum dos dados do 5.1., o prazo para pagamento 

passará a fluir após a sua reapresentação. 

5.5. A nota fiscal da fatura e da venda somente serão pagas se 

nela estiverem discriminados, detalhadamente os serviços 

prestados (seleção e triagem) e produtos vendidos, somado e o 

valor correspondente, devendo ainda estar acompanhada dos 

seguintes documentos: Certidão Negativa da Previdência Social, 

Receita Federal, Certidão Negativa de Tributos Municipais, 

Estaduais e Federais. 

5.6. Havendo possibilidade de comprovação da regularidade 

junto à Previdência Social, FGTS e Tributos Municipais por 

outros meios, como, por exemplo, via consulta on-line, a 

apresentação destes poderá ser dispensada, desde que tal 

comprovação fique certificada por servidor nos autos de 

processo. 

5.7. A Nota com defeitos ou vícios, segundo o item 5.1., 

deverá ser retificada, substituída ou complementada, sendo que 

o prazo de pagamento reiniciará após a regularização, sem 

quaisquer ônus para o CONTRATANTE. 

5.8. Se tratando a Contratada de Cooperativa, esta deverá 

comprovar mensalmente durante o prazo do Contrato, o 

cumprimento das seguintes obrigações: assistência 

previdenciária, retirada mensal dos cooperados e distribuição 

das sobras aos cooperados, nos termos do respectivos Estatutos 

e Regimentos. 
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5.9. Nos casos de atraso recorrente, ou não pagamento por um 

período superior a 45 (quarenta e cinco) dias, a CONTRATADA 

poderá optar pela rescisão unilateral do contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 

6.1. O presente Contrato terá vigência por 01 (um) mês e terá 

início da data: dia 27 do mês de janeiro do ano de 2018 e 

encerra-se no dia 27 do mês de fevereiro de 2018. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

7.1. Fica expressamente consignado que a fiscalização da 

execução do objeto do presente contrato estará a cargo e 

exclusivo critério da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da 

Prefeitura Municipal de União da Vitória – SEMMA, com a 

prerrogativa de vistoriar e fiscalizar os serviços realizados, 

atentando aos princípios administrativos, dentre eles, 

legalidade, supremacia do interesse público, razoabilidade, 

impessoalidade, publicidade e eficiência. 

7.2. Ficará determinado pela Secretaria Requisitante, o 

servidor público responsável para que se cumpra o estipulado 

no item 7.1. 

7.3 As decisões administrativas a serem tomadas pelo servidor 

da SEMMA, fica a CONTRATADA, desde logo, comprometida a elas 

se submeterem, salvo se manifesta e comprovadamente ilegais ou 

contrarias ao princípio básicos da administração pública. 

CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS 

8.1. Os recursos financeiros para atendimento das despesas 

oriundas do presente encontram-se especificadas nas dotações 

orçamentárias codificada sob as seguintes numerações: Dotação 

Orçamentária n.º 2.082.3390.39 - 1000 - 366/2018   -   



 

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 

 

 

 

9 

 

PROGRAMA ECO-CIDADE 2.076.3390.39 - 1511 - 353/2018   -   

MANUT.SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 2.076.3390.39 - 1000 - 

352/2018   -   MANUT.SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE  

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

9.1. O descumprimento, parcial ou total, do contrato, só 

acarretará alguma penalidade após a verificação formalizada em 

procedimento administrativo. 

9.2. No caso de descumprimento parcial, a CONTRATADA recebera 

punições cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA – TRANSFERÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO 

10.1 A Contratada não poderá ceder ou transferir, dar em 

garantia ou vincular de qualquer forma, total ou parcialmente, 

o objeto contratado a qualquer pessoa física ou jurídica, sem 

a prévia e expressa autorização da Contratante, sendo que 

nenhuma cláusula de subcontratação poderá estabelecer qualquer 

vínculo ou compromisso, entre a Contratante e a subcontratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

11.1. O presente contrato reger-se-á pela Lei nº 8.666/93 e 94 

e suas alterações, bem como pela Lei Complementar nº 123/06 de 

14/12/06, a Lei Federal nº 11.445/07, que estabelece 

diretrizes para a política de saneamento básico, a Lei Federal 

nº 12.305/10 que instituiu a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

12.1. O presente contrato é celebrado com dispensa de 

licitação, nos termos do disposto no artigo 24, inciso XXVII, 

da Lei nº 8.666/93 pública, Redação dada pela Lei nº 11.445, 

de 2007. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm#art57
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm#art57
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12.2. A CONTRATADA compromete-se a manter as mesmas condições 

de habilitação previstas no artigo 24, inciso XXVII da Lei 

8666/93, garantindo que manterá a condição de que se trata de 

Cooperativismo formada exclusivamente por pessoas físicas de 

baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de 

materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis 

com as normas de saúde pública. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO E DAS SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

13.1. A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o 

presente Contrato nas hipóteses previstas nos artigos 77, 78, 

incisos I a XII, e 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 

posteriores, sem prejuízo das penalidades pertinentes. 

13.2. No caso de rescisão unilateral pela CONTRATANTE, esta 

deverá motivar e demonstrar previamente as causas da rescisão, 

atentando-se ao princípio da razoabilidade e assegurando à 

CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa. 

13.3. A administração poderá e deverá rescindir 

unilateralmente o contrato caso a CONTRATADA descumpra o 

disposto na cláusula 12.2, bem como caso não haja comprovação 

do regularidade Fiscal, deixando a CONTRATADA de apresentarem 

as certidões descritas na clausula quinta. 

13.4. Pela inexecução total ou parcial do Contrato objeto 

desta dispensa de licitação, o Município de União da Vitória, 

poderá garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as 

sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8666/93 e suas 

posteriores alterações: 

(a) Advertência; 

(b) Multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor total 

do Contrato; 
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(c) Suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a administração pelo prazo de 

02 (dois) anos; 

(d) Declaração de Inidoneidade para contratar ou licitar 

com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a contratada 

ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e 

após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

contido no subitem “c” acima. 

13.5 – As sanções previstas nas alíneas “c” e “d” da cláusula 

anterior poderão também ser aplicadas às empresas ou aos 

profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei 

8666/93: 

(a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, 

por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 

(b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os 

objetivos da licitação; 

(c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

13.6 - No caso de a Contratante rescindir parcial ou 

totalmente o contrato é cabível a aplicação de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) do valor total do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

14.1. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de União 

da Vitória, Estado de Paraná, com renúncia de qualquer outro 

por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão 

oriunda do presente contrato, e que possa ser resolvida na 

esfera administrativa. 
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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 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ANUÊNCIA 

15.1. A CONTRATADA anui, expressamente, com a terceirização da 

execução dos serviços de Coleta Seletiva de materiais 

recicláveis e reutilizáveis por parte da CONTRATANTE, face a 

ausência de capacidade técnica para operacionalização dos 

serviços, ressalvada capacidade posterior e possibilidade de 

participar da licitação. 

 

Assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente 

contrato em 03 (três) vias de igual teor na presença de duas 

testemunhas que a tudo assistiram e abaixo assinam, que passa 

a fazer parte integrante do presente contrato. 

 

União da Vitória, Paraná, 26 de janeiro de 2018. 

 

 

PREFEITO MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 

 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

PRESIDENTE DA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES ECOLÓGICOS - 

COOPERTRAGE 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 

 

 

O ORIGINAL ENCONTRA-SE ASSINADO 


