
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA
SOLIDÁRIA DA FRAÇÃO SECA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

COMERCIAIS E INDUSTRIAIS RECICLÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS

Contrato de prestação de serviços de coleta seletiva solidária da fração
seca dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais e industriais recicláveis ou
reutilizáveis que celebram, entre si, a SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E
ESGOTO DE OURINHOS - SAE, e a COOPERATIVA DE CATADORES DE
MATERIAIS RECICLÁVEIS DE OURINHOS - CCMRO para os fins que nele
declaram.

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE
OURINHOS - SAE, autarquia municipal, inscrita no CNPJ sob o n°
49.131.287/0001-88, com sede na Av. Doutor Altino Arantes, n° 369, Centro,
nesta cidade de Ourinhos-SP, CEP. 19900-030, neste ato representado pelo Sr.
Rodrigo César Gomes, brasileiro, casado, servidor público, portador da Célula de
Identidade RG. n° 27.897.868 - SSP/SP, inscrito no CPF sob o n° 262.910.128-
20, doravante denominado, simplesmente, de CONTRATANTE.

CONTRATADA: COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS
RECICLÁVEIS DE OURINHOS - CCMRO, com sede na Avenida Jacinto Ferreira
de Sá, n° 3.546, Vila Sândano, nesta cidade de Ourinhos-SP, CEP, 19911-721,
inscrita no cadastro nacional de pessoas jurídicas (CNPJ), do Ministério da
Fazenda sob o n° 11.742.760/0001-18, reconhecida pela Secretaria Municipal de
Assistência Social como cooperativa formada exclusivamente por pessoas físicas
de baixa renda catadoras de materiais recicláveis, neste ato representado por sua
Presidente Sra. Matilde Ramos da Silva Braz, brasileira, casada, catadora de
materiais recicláveis, portadora da Cédula de Identidade RG n° 40.908.695 -
SSP/SP, inscrita no CPF sob o n° 332.986.838-41, doravante denominado,
simplesmente, de CONTRATADA.

Têm entre si, justo e contratado, o presente CONTRATO, conforme as
cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

l - O presente CONTRATO e os eventuais termos aditivos se regem
pelas disposições das Leis Federais n° 8.666, de 21 de Junho de 1993, n° 11.445,
de 04 de Janeiro de 2007, e seu Decreto n° 7.127, de 21 de Junho de 2010, e n°
12.305, de 02 de Agosto de 2010, e seu Decreto n° 7.404, de 23 de Dezembro
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2010, com as respectivas alterações posteriores, aplicando-se, supletivamente as
normas da Lei Federal n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002, com as respectivas
alterações posteriores, e a n° 12.690/2012, bem como a Lei Municipal n°
5.731/2011.

II - Às omissões constantes neste CONTRATO serão sanadas pela
legislação a que se refere item l desta CLAUSULA.

III - Sem prejuízo do disposto nesta CLÁUSULA, o presente
CONTRATO se vincula ao PLANO DE TRABALHO regedor dos serviços de
coleta seletiva solidária da fração seca dos resíduos sólidos domiciliares,
comerciais e industriais recicláveis ou reutilizáveis, que passa a fazer parte
integrante deste CONTRATO independentemente de transcrição.

IV- O presente contrato integra o Processo Administrativo n° 458/2017,
e tem como seus anexos os documentos daquele processo (Dispensa de
Licitação n° 03/2017, Plano de Trabalho, etc), que as partes declaram ter pleno
conhecimento e aceitam como suficientes para em conjunto com este contrato
definir o objeto deste e permitir o seu integral cumprimento.

V - Ao presente contrato estarão vinculados todos os termos e aditivos
que vierem a ser firmados e que importem em alterações de qualquer condição
contratual desde que, devidamente assinados pelos representantes legais das
partes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO CONTRATUAL

l - Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviço de
coleta e transporte de resíduos recicláveis e reaproveitáveis domiciliares,
comerciais e industriais,em 100% da área urbana do município de Ourinhos,
conforme rotas e horários estabelecidos no Plano de Trabalho, a ser efetuada por
cooperativa formada exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda,
reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis
mediante cadastro realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social em
conformidade com o Decreto Federal 6.135 de 26 de Junho de 2007, para
fundamentação de contratação, em processo de dispensa de licitação, com fulcro
no inciso XXVII do artigo 24 da Lei Federal n° 8666/93, compreendendo as
seguintes atividades:

a) Serviços de coleta seletiva na modalidade porta a porta, da fração
seca dos resíduos, sólidos domiciliares, comerciais e industriais recicláveis ou
reutilizáveis com o respectivo transporte;

b) Serviços de triagem e de beneficiamento primário da fração seca
dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais e industriais recicláveis ou
reutilizáveis;

c) Serviço de destinação ambientalmente adequada da fração seca dos
resíduos sólidos domiciliares, comerciais e industriais recicláveis ou reutilizáveis,
pelo prazo do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS DE
COLETA SELETIVA
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I - Definem-se como seletiva a coleta e transporte regular dos materiais
recicláveis disponibilizadas pelos domicílios, estabelecidos comerciais e
estabelecimentos industriais, em vias ou logradouros públicos ou nos próprios
locais de funcionamento dos estabelecimentos no âmbito do município de
Ourinhos/SP.

II - Especificações dos resíduos a serem recolhidos, segregados e
comercializados:

a) Resíduos sólidos domiciliares e Resíduos sólidos originários de
estabelecimentos públicos, institucionais, de prestação de serviços, comerciais e
industriais, devidamente acondicionados. Entendem-se como materiais recicláveis
todo material que tenha condições ou não de reutilização, reuso ou passíveis de
serem recicláveis, tais como:

a.1) Papéis:
-Jornais;
- Revistas;
- Envelopes;
- Cadernos;
- Impressos;
- Rascunhos;
- Papel de fax;
- Fotocópias;
- Listas telefónicas;
- Cartazes;
-Aparas de papel;
- Caixas de papelão;
- Embalagens longa vida.

a.2) Plásticos:
- Potes;
- Embalagens;
- Copos;
- Garrafas;
- Plástico termo fixo;
- Espelhos de tomada;
- Frascos de produto de limpeza e higiene pessoal (xampus,

detergentes, etc.);
- Tampas;
- Sacos e sacolas;
- Utensílios plásticos usados (baldes, canetas, etc.);
- Brinquedos de plásticos;
- Isopor.

a.3) Metais:
-Tampinhas;
- Latinhas e enlatados;



- Talheres de metais;
- Tampas de panelas e panelas sem cabo;
- Pregos (embalados);
- Embalagens descartáveis.

a.4) Vidros inteiros ou não:
- Garrafas;
- Potes de conservas;
- Frascos em geral;

a.5) Fios de cobre e alumínio.

III - A coleta será realizada nas vias e logradouros da cidade de
Ourinhos/SP, no conceito de coleta porta a porta, podendo, também, ser realizado
contrato para coleta nos grandes geradores.

IV - Não será considerado, a título de objeto contratual, e,
consequentemente, não fará parte do pagamento pela CONTRATANTE, a
pesagem de materiais diversos dos constantes na letra "a" desta cláusula.

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE EXECUÇÃO

I - A coleta inicia-se na data estipulada na Ordem de Serviço a ser
formalizada pela Diretoria de Limpeza Urbana, na abrangência de 100% da área
urbana do Município, sendo, o centro e os bairros relacionados no Plano de
Trabalho, e deverão seguir todas as diretrizes aqui descritas e ainda deverá
atender, eficazmente, às finalidades que dele naturalmente se esperam,
atendendo os requisitos de QUALIDADE e as normas e legislações de
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, do MINISTÉRIO DO TRABALHO E
EMPREGO, normas e legislações AMBIENTAIS e SANITÁRIAS federais,
estaduais e municipais; ao Código de Posturas do município de Ourinhos e,
quando for o caso, às legislações específicas das Agências Reguladoras, dos
Ministérios da Saúde, do Ministério da Agricultura, pecuária e abastecimento e
demais normas e legislação pertinente e em vigência.

II - Deverá, ainda, a Cooperativa, cumprir todas as exigências legais a
fim de atender em sua totalidade o que prescreve o inciso XXVII, artigo 24 da Lei
Federal n° 8666/93, na qual a mesma deverá ser composta por pessoas físicas de
baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais
recicláveis mediante o Cadastro realizado pela Secretaria Municipal de
Assistência Social em conformidade com Decreto Federal 6.135 de 26 de Junho
de 2007.

III -A CONTRATADA deverá coletar todos os resíduos acondicionados
em sacos plásticos da cor verde, seja qual for o número deles, ou aqueles que
puderem ser facilmente identificados como material reciclável, mesmo que
embalados de maneira incorreta e diversa da aqui constante, de acordo com
locais e frequência descritos no Plano de Trabalho, que poderão ser alterados a
critério da CONTRATANTE, dos domicílios do município de Ourinhos, bem como
dos Prédios Públicos e estabelecimentos comerciais e industriais.



IV - Cabe à CONTRATADA se apresentar, nos locais e nos horários
designados no Plano de Trabalho, com os cooperados devidamente
uniformizados, providenciando veículos e equipamentos suficientes para a
realização dos serviços.

V - A CONTRATADA poderá manter contratos com estabelecimentos
classificados como grandes geradores de materiais recicláveis no município de
Ourinhos, desde que atendidos os seguintes requisitos:

a) deverá haver prévia ciência da CONTRATANTE e posterior envio do
instrumento contratual pela CONTRATADA;

b) a contratação com grandes geradores não interferirá nem se
comunicará ou confundirá com o objeto do presente Contrato, não podendo trazer
prejuízos à Autarquia;

c) o material fruto desta coleta reverter-se-á em favor da
CONTRATADA;

d) a Autarquia não remunerará a Cooperativa pelos serviços prestados
aos grandes geradores;

e) verificado prejuízos à Autarquia e aos termos deste contrato, a
Cooperativa será notificada para retificação dos termos contratuais com os
grandes geradores, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUINTA - DA PERIODICIDADE E DOS SERVIÇOS

I - A coleta dos resíduos recicláveis - Coleta Seletiva - deverá ser
executada de segunda a sexta feira, inclusive feriados, uma vez por semana em
cada setor, no horário compreendido das 08 horas às 18 horas, podendo este
horário ser estendido a critério da CONTRATANTE quando esta justificar a
necessidade.

II - Poderá ser estabelecido horário diferenciado para atender às
necessidades do comércio, realizando-se a coleta em horários diferenciados,
devendo estar discriminado no Plano de Trabalho, sendo que:

a) Durante a semana: após as 18 horas, devendo estar concluída, no
máximo, até às 20 horas;

b) Aos sábados, após o fechamento do comércio, devendo estar
concluída, no máximo em até 02 horas após o encerramento do expediente;

III - Será atribuição da CONTRATADA programar os horários, escalas
e os itinerários dos serviços, constantes do Plano de Trabalho a fim de criar uma
rotina de horários junto à população, sendo que qualquer alteração do Plano de
Trabalho deverá ser previamente encaminhado para anuência à CONTRATANTE.

IV - Qualquer alteração por parte da CONTRATADA, em virtude de
alguma eventualidade (ex: feriados), deverá ser precedida de comunicação com
antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis junto à CONTRATANTE e, desde
que com sua anuência, informando a população no prazo adequado, conforme
estabelecido na Cláusula Décima.

CLÁUSULASEXTA - EQUIPE E TIPO DE EQUIPAMENTO PARA A
REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS



I - A Equipe para execução dos serviços da coleta e transbordo deverá
ser composta, obrigatoriamente, por Cooperados (pessoas) de baixa renda, com
cadastro junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, o qual deverá ser
encaminhado à CONTRATANTE, e será indicada no Plano de Trabalho;

II - No caso de contratação de pessoas que não fizerem parte do
quadro de cooperados, deverá ser seguida a legislação trabalhista vigente,
normas da CLT e demais garantias nela estabelecidas;

DO VEÍCULO COLETOR

III - Os veículos que integrarão a coleta deverão estar em boas
condições de uso, estando em perfeita conformidade com o Código de Trânsito
Brasileiro, evitando-se prejuízos à continuidade dos serviços, à população e ao
meio ambiente, inclusive os fornecidos pela CONTRATANTE;

IV - A CONTRATADA deverá apresentar os veículos devidamente
vistoriados por empresa de inspeção veicular acompanhados com os devidos
laudos para apreciação da CONTRATANTE, imediatamente após a celebração do
Contrato.

V - A CONTRATANTE, se reserva no direito de solicitar a troca de
veículo, a qualquer momento durante a vigência do contrato, se julgar em
desacordo com as condições de uso estabelecidas pela legislação vigente.

VI - As marcas, os modelos e outras características dos veículos
propostos para a realização dos serviços ficam a critério da CONTRATADA,
respeitada as condições acima estabelecidas.

VII - A CONTRATADA, caso opte pela locação de caminhões, deverá
apresentar o respectivo contrato de locação dos mesmos, devidamente registrado
em órgão competente, acompanhado dos laudos de vistoria descritos acima.

DAS EXIGÊNCIAS DOS BARRACÕES DE ARMAZENAMENTO E
SEGREGAÇÃO

VIII - A CONTRATANTE respeitará os termos da Lei Complementar n°
691/2011, que dispõe sobre a concessão do direito de uso da área localizada na
Av. Jacinto Ferreira de Sá, n° 3.546, Vila Sândano, nesta cidade, sendo que os
barracões, refeitório completo, vestiários, banheiros, instalações administrativas flf
construídos pela CONTRATANTE nesta área, para uso da CONTRATADA,
integram a cessão de uso e seguem as disposições da Lei Complementar
supramencionada;

IX - Cabe à CONTRATADA providenciar os documentos que segue:
a) Autorização e/ou alvará de funcionamento expedido pela secretaria

de finanças do município de Ourinhos;
b) Atender as exigências descritas na norma técnica de segurança do

trabalho no que compreende a:
b.1 rota de fuga;
b.2 extintores de incêndio;
b.3 banheiros ou vestiários em boas condições de uso;
c) Atender às exigências da Vigilância Sanitária;



d) Atender às exigências da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO

l - Pela execução dos serviços objeto deste contrato, qual seja, a coleta
seletiva da fração seca dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais e industriais
recicláveis ou reutilizáveis em 100% da área urbana deste município, com o
transporte, triagem e beneficiamento, bem como a destinação ambientalmente
adequada, pelo tempo de duração do contrato, dos materiais coletados, a
CONTRATANTE remunerará a CONTRATADA com o valor mensal máximo de
R$ 140.080,00 (cento e quarenta mil e oitenta reais), perfazendo o valor global de
R$ 1.680.960,00 (um milhão, seiscentos e oitenta mil, novecentos e sessenta
reais).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os valores mensais a serem pagos à
CONTRATADA serão compostos da seguinte forma:

a) R$ 412,00 (quatrocentos e doze reais) por tonelada de material
reciclável/reutilizável coletado, mediante pesagem efetuada em conjunto pela
CONTRATANTE e CONTRATADA, acompanhada as Notas Fiscais de entrada;

b) Apenas será objeto de pagamento a coleta dos materiais
exclusivamente recicláveis/reutilizáveis recolhidos de acordo com clausula 3a

deste contrato;
c) As notas fiscais só terão validade se constarem com a pesagem de

entrada e saída realizada na presença da CONTRATANTE e CONTRATADA,
podendo ser verificada através de rubrica de pessoa indicada pela
CONTRATANTE;

d) O limite máximo para pagamento será de 340 toneladas por mês,
independentemente de ter sido coletada quantidade superior de material
reciclável/reutilizávei, sendo que, o material excedente será revertido em favor da
CONTRATADA para a destinação ambientalmente adequada;

PARÁGRAFO SEGUNDO - fica obrigada a CONTRATADA a fornecer
juntamente com a Nota Fiscal de serviço os seguintes documentos:

a) Pesagem das coletas, obrigatoriamente com a assinatura do Fiscal
da CONTRATANTE, acompanhadas das Notas Ficais de entrada e saída;

b) Folha de retirada (pagamento) dos cooperados;
c) CRF - Certificado de regularidade do FGTS;
d) Comprovante de pagamento do GPS;
e) SEFIP;
f) Certidão negativa de débitos trabalhistas;
g) Certidões negativas de débitos tributários (federal, estadual e

municipal);
h) Demais certidões ou comprovantes relacionados aos valores deste

contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da

vigência deste contrato, com a sua prorrogação, a CONTRATADA fará jus ao
reajuste do valor contratual (tonelada/coletada) peio índice do IGP-M (índice geral
de preços do mercado).



CLÁUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO

I - Os pagamentos ocorrerão até o dia 10 (dez) de cada mês, através
de transferência eletrôníca ao prestador de serviços do objeto contratado;

II -A Nota Fiscal de serviço deverá ser apresentada até o 1° dia útil de
cada mês para que a CONTRATANTE dê início ao procedimento de pagamento;

III -A nota fiscal deverá conter o número do processo e a modalidade
de contratação que deverá ser encaminhada à divisão de Material e Património
para verificação dos serviços prestados;

IV - Em caso de descumprimento, por parte da CONTRATADA, de
algum requisito elencado neste contrato, o pagamento poderá ser suspenso pela
CONTRATANTE enquanto perdurar a violação, sem prejuízo das demais sanções
previstas na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.

V- Não será concedida antecipação de pagamento ainda que a
requerimento da interessada;

VI - Os preços podem sofrer reajuste a menor, caso devidamente
comprovado que os valores aqui descritos estão em desacordo com os preços de
mercado, de maneira a não onerar os cofres públicos, dentro dos limites previstos
na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.

VII- Salvo a exceção mencionada no inciso VI, os valores não sofrerão
qualquer tipo de reajuste, a não ser os elencados no artigo 65 da Lei Federal n°
8666/93, durante o período de vigência do Contrato.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

I - O presente Contrato terá vigência até o mês de abril do exercício de
2018, podendo ser prorrogado por 12 meses limitado ao máximo de 60 (sessenta)
meses.

II - O prazo de execução terá início na data estipulada na Ordem de
Serviços a ser expedida pelo Departamento de Limpeza Urbana.

III - A vigência contratual se dará a partir da assinatura do instrumento
contratual e estendido, no máximo, por 60 (sessenta) dias após o término do
prazo de execução dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

l - Constituem obrigações especificas das da CONTRATADA:
' a) Realizar a coleta diária e o transporte, de segunda à sexta feira,

inclusive feriados, na forma descrita no Plano de Trabalho, de todos os resíduos
recicláveis ou reaproveitáveis encontrados no respectivo setor de coleta,
conforme mapeamento, com veículos da CONTRATANTE, sendo estes limitados
a 02 (dois) caminhões e os remanescentes de responsabilidade da
CONTRATADA;

b) Pode ser realizada alteração do .horário de coleta, desde que
embasada em relatório do Plano de Trabalho e submetida à prévia ciência e
aquiescência da CONTRATANTE;

c) Cada veículo empregado na coleta, seja da CONTRATANTE ou da
CONTRATADA, deve ter 01 (uma) equipe de guarnição com 01 (um) motorista



habilitado na categoria exigida para o tipo de veículo e no máximo com 10 (dez)
catadores;

d) Cumprir todo o mapeamento (dia/bairro), bem como completar todo
o itinerário de coleta de forma que não haja abandono ou esquecimento de
materiais sem serem coletados;

e) Operar com organização completa, independente e sem vínculo com
a CONTRATANTE, executando o serviço, com pessoal próprio (cooperado ou
contratado), em número suficiente, devidamente habilitado para execução de
suas tarefas. Em caso de contratação de empregados, deve a CONTRATADA
respeitar as legislações civis, trabalhistas e previdenciárias, com as devidas
anotações e recolhimentos;

f) Indicar, por escrito, os responsáveis que efetuarão a coleta dos
resíduos recicláveis nas quantidades determinadas neste contrato e no Plano de
Trabalho efetuando a substituição dos mesmos, quando necessário, para assim
evitar prejuízos aos serviços prestados à população, comunicando imediatamente
a CONTRATANTE;

g) Apresentar requisição para emissão da Ordem de Serviço, itinerário
detalhado da coleta seletiva, contendo, pelo menos, os locais abrangidos pelos
serviços, dia e horário da realização da coleta dos resíduos recicláveis;

h) Responsabilizar-se pelo comportamento moral e profissional de seus
cooperados e contratados, respondendo integralmente por danos ou prejuízos
comprovadamente causados ao pessoal ou aos equipamentos da
CONTRATANTE ou de terceiros e devendo respeito aos fiscais da
CONTRATANTE quando no exercício da função;

i) Providenciar equipe para o treinamento de emergência e casos
eventuais quando solicitados pela CONTRANTANTE, sem prejuízo da coleta
diária;

j) Apresentar o quantitativo no Plano de Trabalho (n° de cooperados
por equipes), bem como planilha contendo nome, função, valor da retirada e
cadastro atualizado pela Secretaria de Assistência Social, junto com Nota Fiscal
de Serviço;

k) Apresentar responsáveis pela fiscalização própria dos serviços de
coleta e transbordo. No caso de substituição ou exclusão dos responsáveis
indicados, comunicar de imediato à CONTRATANTE;

l) Fornecer aos cooperados, uniformes completos e adequados ao tipo
de serviço executado, com IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA, de modo que os
mesmos se apresentem, diariamente, no melhor aspecto de higiene e limpeza;

m) Distribuir os equipamentos de Proteção Individual (EPIs) fornecidos
pela CONTRATANTE e outros equipamentos adequados e obrigatórios,
necessários à execução do serviço do objeto contratado, exigindo dos
cooperados a sua correia utilização, devendo a CONTRATADA zelar pela
integridade dos EPIs fornecidos, sendo que seu desgaste ou deterioração sem
motivo justificável deve ser arcado pela CONTRATADA;

n) Apresentar à CONTRATANTE relatório elaborado por Médico e
Engenheiro de Segurança de Trabalho, no prazo máximo de 90 (noventa) dias
após a assinatura do presente contrato, no qual devem constar os EPIs
necessários para execução dos serviços. Não serão fornecidos equipamentos em
número maior do que a quantidade de cooperados, salvo motivos devidamente



comprovados, bem como elaborar no prazo de 90 (noventa) dias da assinatura do
presente contrato os laudos PPRA, o PCMSO e o LTCAT, os quais devem ser
renovados, anualmente, conforme legislação vigente;

o) Divulgar e orientar a população, em conjunto com a
CONTRATANTE, quanto à importância da separação adequada dos resíduos,
diferenciando o que é reciclável, orgânico ou rejeito, bem como os Resíduos de
Construção Civil, os Volumosos e os Vegetais e as Sucatas;

p) Divulgar e orientar a população que todos os materiais recicláveis
devem ser acomodados em saco plástico da cor VERDE, a ser disponibilizado
pela CONTRATADA;

q) Cumprir o cronograma previamente acordado com a
CONTRATANTE (de segunda à sexta-feira), coleta e transporte e recebimento no
local de separação, independente das intempéries climáticas;

r) Na ocorrência de feriados, qualquer alteração na realização da
coleta, deverá ser comunicada com antecedência de 15 (quinze) dias úteis, para
apreciação da CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA obrigada a informar em
tempo hábil os munícipes sobre a alteração ocorrida. Nesse caso a coleta deverá
ser feita, impreterivelmente, no sábado subsequente ao feriado;

s) Realizar a triagem, prensagem, acondicionamento dos resíduos
recicláveis ou reaproveitáveis coletados a serem comercializados (destinação
ambientalmente adequada), evitando riscos à saúde pública e ao meio ambiente,
eliminando material reciclável misturado ao rejeito; sendo que a comercialização
aqui referida apenas competirá à CONTRATADA enquanto durar o presente
contrato;

t) Encaminhar para o serviço público de coleta de Lixo,
exclusivamente, eventuais resíduos orgânicos ou rejeitos que possam estar
misturados com os recicláveis, cuidando para que tenham destinação
ambientalmente adequada, sendo que a CONTRATADA disponibilizará um
caminhão para realizar o transporte destes, de forma gratuita, sendo vedado o
encaminhamento de qualquer tipo de material reciclável. Todo o material
orgânico/rejeito, encaminhado deve ser pesado e verificado pelo Fiscal da
CONTRATANTE quando da saída do estabelecimento da CONTRATADA,
devendo ter a assinatura deste na pesagem a fim de que seja permitida a entrada
no Aterro Sanitário do veículo da CONTRATADA;

u) Solicitar a presença ou comunicar imediatamente a
CONTRATANTE, os casos de acidente de trabalho, assim como os acidentes de
trânsito durante a execução dos serviços, que ocasionem ou não danos pessoais
ou materiais em bens da CONTRANTE ou de terceiros, exceto os acidentes de
trânsito de pequena monta. Ocorrendo acidentes que ocasionem danos pessoais
ou matérias, seja em bens da CONTRATANTE ou de terceiros, a
responsabilidade de reparação é exclusiva da CONTRATADA;

v) Comunicar a CONTRATANTE quando aparecer resíduos perigosos
ou contaminados junto aos materiais recicláveis coletados, para as providências
cabíveis junto ao gerados e aos órgãos competentes;

w) Manter os equipamentos e as dependências do local de separação
sempre limpos e organizados, respeitando as normas relativas à segurança no
trabalho e saúde ocupacional, assim como as estabelecidas pela Vigilância



Sanitária e pelas legislações ambientais vigentes e as determinações da
CONTRATANTE;

x) Não permitir o trabalho de menores de idade em atendimento a Lei
n° 8.069/1990;

y) Garantir o direito de retirada mínima de 01 (um) salário mínimo
(federal) para os cooperados, em hipótese do número de cooperados excederem
a 120 pessoas.

z) Prestar contas à CONTRATANTE da forma abaixo elencada:
- Apresentar a Prestação de Contas (Relatório Financeiro) do serviço
objeto deste contrato, bem como da venda dos materiais coletados e
triados, a fim de comprovar a destinação ambientalmente adequada
dos resíduos, devidamente aprovada em reunião dos cooperados, do
mês anterior ao do serviço prestado, contento todas as Receitas e
Despesas da cooperativa CONTRATADA, devidamente acompanhadas
de Notas Fiscais ou outros documentos que sirvam de comprovação;
- Saldo financeiro;
- Demonstrativo das Sobras ou Perdas, Balanço Patrimonial,
acompanhado do Parecer do Conselho Fiscal do exercício anterior, até
a data de 30 (trinta) abril do ano subsequente, para a publicação na
Imprensa Oficial do Município;
- Demais documentações pertinentes, inclusive as mencionadas na
Cláusula Sétima, parágrafo segundo;

CLÁUSULA ONZE - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

I - Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, segundo os
valores, os prazos e as condições estabelecidas neste CONTRATO.

II - Exercer ampla fiscalização sobre os serviços objeto deste
CONTRATO, inclusive nas instalações da CONTRATADA, buscando aferir o
cumprimento das metas de coleta, bem como as quantidades de toneladas
coletadas, estabelecidas neste CONTRATO;

III - Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais
elementos que possuir, e forem necessários em prol da execução dos serviços
objetos deste CONTRATO;

IV - Ofertar suporte à CONTRATADA na consecução dos serviços de
informação ambiental mediante a realização de campanhas educativas,
publicitárias e informativas junto aos geradores da fração seca dos resíduos \s domiciliares, comerciais e industriais recicláveis ou reutilizáveis;

V - Notificar a CONTRATADA, por escrito, caso sejam constatadas
eventuais irregularidades ou defeitos na execução do objeto do contrato, fixando-
lhe prazo para as devidas correções;

VI - Manter contatos com a CONTRATADA, sempre por escrito,
ressalvados os casos determinados pela urgência, aos quais deverão ser
confirmados também por escrito, em até (03) três dias úteis de suas ocorrências;

VII - Elaborar em conjunto com a CONTRATADA, sempre que houver
necessidade de adequações, novo plano de coleta, bem como dos rejeitos desta;

VIII-Fornecer à CONTRATADA, a título de auxílio, dois (02) caminhões
devidamente abastecidos, exclusivamente para a coleta domiciliar, com os



respectivos motoristas, os quais serão fornecidos de acordo com os horários de
trabalho da CONTRATANTE;

X - Dar manutenções nos equipamentos e veículos que forem
concedidos e ou fornecidos, garantindo assim seu amplo funcionamento;

XI - Implantar a coleta seletiva em todos os Órgãos Municipais e suas
Autarquias;

XII - Aprimorar programas de alimentação e saúde do trabalhador,
inclusive o fornecimento de EPIs (equipamentos de proteção individual) para
todos os cooperados como: luvas, botinas, avental, capas de chuva, etc.;

XIII - Fornecer energia elétrica e água para a sede da CONTRATADA;
XIV - Fornecer à CONTRATADA Ordens de Serviços específicas para

demandar os serviços nelas descritas;
XV- Indicar funcionário responsável pela análise, pesagem e medição

dos serviços executados por escrito;
XVI - A CONTRATANTE somente é responsável em garantir o direito

de remuneração mínima, nos termos da Lei do Cooperativismo de Trabalho, para
120 cooperados, sendo que o aumento do número de cooperados acima do
estipulado é de responsabilidade integral da CONTRATADA, inclusive a garantia
de retirada mínima em conformidade com o salário mínimo.

CLÁUSULA DOZE - DAS PENALIDADES

l - Para fins de classificação das penalidades pontuais a serem
impostas pela CONTRATANTE, unilateralmente, a fim de garantir melhor
dinâmica no cumprimento das obrigações contratuais por parte da
CONTRATADA, ficam assim descritas:

a - Penalidades leves;
a.1 - Uniforme em más condições de conservação, aspecto e higiene

(sujos, rasgados, sem identificação da contratada, etc);
a.2 - Deixar de efetuar a devida limpeza e organização do pátio e dos

barracões.

b - Penalidades médias;
b.1 - Permitir que o cooperado utilize o EPI sem a devida

funcionalidade e/ou em mau estado de conservação;
b.2 - Permitir que o cooperado deixe de usar o uniforme fornecido;
b.3 - Deixar de tratar o munícipe com urbanidade (a denúncia partirá

do munícipe através do telefone de reclamações da ouvidoria, que será
averiguado in loco pelos fiscais da CONTRATANTE);

b.4 -Agredir verbalmente a quem quer que seja (munícipes, fiscais da
CONTRATANTE e demais agentes vinculados ao serviço);

b.5 - Executar carga e descarga em local diferente do pre-
determinado;

b.6 - Deixar de efetuar o recolhimento total do material;
b.7 - Deixar de acondicionar o rejeito na forma adequada.

c - Penalidades graves;



c.1 - Permitir que o cooperado deixe de usar o EPI fornecido;
c.2 - Deixar de fornecer uniforme aos cooperados;
c.3 - Não exercer a moralidade e profissionalismo;
c.4 - Interferir ou impedir o trabalho da fiscalização;
c.5 - Deixar de cumprir o Plano de Trabalho dia/bairro;
c.6 - Deixar de separar todo e qualquer material reciclável;
c.7 - Permitir a permanência de menor de idade no interior dos

barracões e na esteira de triagem;
c.8 - Realizar pesagem do material coletado com pessoas ou objetos

estranhos ao contratado, em cima dos caminhões, ou de qualquer outra forma a
alterar para maior o peso a ser medido.

d - Penalidades gravíssimas.
d.1 - Deixar de distribuir EPIs aos Cooperados;
d.2 - Agredir fisicamente a quem quer que seja (munícipes, fiscais da

CONTRATANTE e demais agentes vinculados ao serviço);
d.3 - Fumar no interior dos barracões;
d.4 - Permitir o uso de bebida alcoólica/drogas durante o expediente;
d.5 - Permitir que o cooperado se apresente ao trabalho alcoolizado ou

drogado;
d.6 - Utilizar-se de mão-de-obra infantil;
d.7 - Obstruir a rota de fuga e o acesso aos extintores.

II - Além das penalidades supramencionadas, a CONTRATADA
também estará sujeita às seguintes sanções:

a) O descumprimento das obrigações assumidas no contrato
acarretará:

a.1) Multa pelo atraso injustificado na execução do objeto contratado,
aplicada na base de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso,
incidente sobre o valor mensal da parcela inadimplida da obrigação, limitada a 30
(trinta) dias, a partir dos quais será causa da rescisão do Contrato. Contar-se-á o
prazo a partir da data de inexecução do objeto;

a.2) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da
contratação devidamente atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras
sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93, na hipótese de recusa
injustificada da contratada em retirar a Ordem de Serviço ou de celebrar o termo
contratual, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente
convocada, caracterizando inexecução total das obrigações acordadas.

III _ A CONTRATANTE aplicará, primeiramente, advertência à
CONTRATADA pelo descumprimento das exigências elencadas neste Contrato.
Persistindo o descumprimento, serão impostas multas à CONTRATADA, sobre o
valor global do mês de referência da execução dos serviços, a saber:

a) Penalidades leves: 0,10% (dez décimos de por cento);
b) Penalidades médias: 0,20% (vinte décimos de por cento);
c) Penalidades graves: 0,30% (trinta décimos de por cento);
d) Penalidades gravíssimas: 0,40% (quarenta décimos de por cento);



e) Penalidades elencadas no Item II desta Cláusula, conforme índices
mencionados.

IV - As sanções de multas poderão ser aplicadas concomitantemente
com as demais, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, contados a partir da data da notificação.

V - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui a
possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei n° 8.666/93, inclusive a
responsabilização por eventuais perdas e danos causados ao Município de
Ourinhos e/ou à Superintendência de Água e Esgoto - SAE.

VI - Não será aplicada a multa se, justificada e comprovadamente, o
atraso na execução do serviço advier de caso fortuito ou força maior.

VII - Para fins de cálculo da multa, o valor GLOBAL compreende o
produto do valor mensal vigente no contrato.

VIII - A fiscalização terá livre acesso aos setores, aos veículos, à
pesagem e aos cooperados, bem como a todos os documentos pertinentes à
execução do contrato, exceto aos documentos administrativos e contábeis da
CONTRATADA.

CLÁUSULA TREZE - DA RESCISÃO

I - O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela
CONTRATANTE se no decorrer da vigência contratual houver, por parte da
CONTRATADA a reincidência por penalidades descritas na Cláusula anterior;

II - O contrato será rescindido por ambas as partes quando houver
inadimplemento de quaisquer das Cláusulas ou condições estabelecidas neste
Contrato.

CLÁUSULA QUATORZE - DAFISCALIZAÇÃO, GESTÃO E
CONTROLE DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

I - O Departamento de Limpeza Urbana exercerá a mais ampla e
completa fiscalização dos serviços contratados, na forma legalmente prevista e
demais instrumentos pertinentes, fiscalização essa que, em hipótese alguma,
eximirá ou reduzirá as responsabilidades da CONTRATADA, advindas do
compromisso firmado, tanto no campo cível, como no penal e trabalhista;

II -Afiscalização compreende:
a) Transmitir à CONTRATADA as determinações e instruções da

CONTRATANTE, sempre por escrito (ofício);
b) Recursar serviços que não obedeçam às especificações da

CONTRATANTE;
c) Interromper qualquer serviço que não esteja de acordo com o

Contrato e seus anexos, ou com a boa técnica, ou que atente contra a segurança
e bens de terceiros mediante notificação, por escrito, à CONTRATADA, ou de
forma sumária e verbal se verificada a impossibilidade de reparo imediato dos
possíveis prejuízos;

d) Ordenar a imediata substituição de qualquer cooperado da
CONTRATADA que venha a embaraçar ou dificultar a ação da fiscalização ou



cuja permanência no trabalho for julgada inconveniente pela fiscalização,
correndo por conta exclusiva da CONTRATADA quaisquer ónus decorrentes da
lei, bem como, quaisquer outras despesas que de tal fato possam decorrer;

e) Praticar quaisquer atos, nos limites do Contrato, que se destinem a
preservar todo e qualquer direito da CONTRATANTE;

f) Controlar os prazos estabelecidos para execução dos serviços, bem
como as condições de trabalho;

g) Vistoriar os veículos/equipamentos que compõem a frota e a
infraestrutura da CONTRATADA, podendo ser solicitada a substituição daqueles
que não estão adequados ao bom andamento do serviço;

III - Os atos de fiscalização a que se referem os itens anteriores desta
Cláusula não substituem nem excluem as competências fiscais e legais previstas,
nem excluem a competência e responsabilidades da CONTRATADA.

CLÁUSULA QUINZE - DO CASO FORTUITO E/OU FORÇA MAIOR

Os motivos de caso fortuito e/ou força maior, compreendidos no Direito
Civil, deverão ser notificados e comprovados, por escrito, dentro de 05 (cinco)
dias úteis de suas ocorrências e, desde que admitidos como tal, não serão
incluídos na contagem dos prazos assumidos pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DEZESSEIS - DO PRODUTO DA COLETA

l- Considerando que o material reciclado coletado em função do
presente contrato é produto de propriedade EXCLUSIVA DA SAE, nos termos da
lei complementar 193/1997 e decreto 7.404/2010, e fazendo parte do presente
contrato a destinação adequada dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais e
industriais recicláveis ou reutilizáveis, a CONTRATANTE cede este material à
CONTRATADA, nos moldes a seguir:

a) Os resíduos sólidos domiciliares, comerciais e industriais recicláveis
ou reutilizáveis serão cedidos à CONTRATADA pelo prazo do presente contrato;

b) Toda a renda obtida com a venda do produto deverá ser revertida
em favor dos cooperados ou em benefício da cooperativa, devendo atender a sua
função económica e social, em conformidade com a Política Nacional dos
Resíduos Sólidos e não fuja dos limites da razoabilidade;

c) Devem ser prestadas as devidas contas para a CONTRANTE, nos
termos da Cláusula 10, item "z".

CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO

Elegem as partes o foro da Comarca de Ourinhos/SP, como único
competente, por mais privilegiado que outro possa parecer, para serem dirimidas
as dúvidas e questões oriundas do presente contrato.

CLÁUSULA DEZOITO- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

A CONTRATADA deverá formalizar junto à CONTRATANTE o Plano
de Trabalho com a quantidade de pessoas, veículos, equipamentos e materiais



alceados nas atividades discriminadas no objeto deste Contrato em até 15
(quinze) dias após a assinatura do presente instrumento, bem como a cada novo
aditivo firmado.

Toda a documentação pré-contratual como: Processo Administrativo,
Plano de Trabalho, entre outros, ficam fazendo parte integrante do presente
contrato.

• E, por estarem justos e acertados em todas as condições e cláusulas
deste CONTRATO, assinam o presente em 03 (três) vias de igual forma e teor,
depois de lido e achado conforme, em presença das testemunhas abaixo
firmadas.

Ourinhos (SP), 16 de maio de 2017.

Superintendente da SAE

iíW
Matilde Ramos da Silva Braz /^
Presidente da CCMRO - Recicla

Testemunhas:

Nome:

Endereço:

Endereço:
•*


