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CONTRATO Nº 128/2015 
PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2015 

 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE RONDA ALTA/RS, E A 
EMPRESA FABIANO TIMOTEO SCARIOT E CIA LTDA - ME PARA PRESTAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS, GERADOS NO MUNICIPIO DE RONDA ALTA, TENDO COMO 
DESTINAÇÃO FINAL O ATERRO SANITÁRIO DO CONSÓRCIO CONIGEPU NO 
MUNICÍPIO DE TRINTADADE DO SUL - RS. 

 
 

  Contrato que celebram o Município de Ronda Alta, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ sob n.º 87.711.503/0001-53, sito na Praça Mose Missio, s/n, na cidade de Ronda Alta/RS, 
neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. MIGUEL ANGELO GASPARETTO, brasileiro, 
divorciado, residente e domiciliado na Rua Tulio Fontoura, n° 110, Bairro Quiri, na cidade de Ronda Alta - RS, 
portador do CPF n.º 275.832.010-01, cédula de identidade n.º 6008416601,  doravante denominado 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa FABIANO TIMOTEO SCARIOT E CIA LTDA - ME,  inscrita no 
CNPJ sob nº 12.329.422/0001-94, neste ato representado pelo Sr. Fabiano Timoteo Scariot, brasileiro, solteiro, 
engenheiro florestal, residente e domiciliado na Rua Miguel Beux, n° 110, Bairro Centro, na cidade de Ronda 
Alta - RS, portador do CPF nº 959.087.900-44, cédula de identidade nº 9069128644, doravante denominado 
CONTRATADO, tendo em vista o Processo Licitatório sob o nº 025/2015, PREGÃO PRESENCIAL nº 
016/2015, Decisão Judicial, e proposta vencedora, que integram o presente para todos os fins, firmam o 
Contrato mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta seletiva e 
transporte de resíduos sólidos urbanos e rural até a o aterro sanitário da CONEGEPU no município de 
Trindade do Sul de até 10 ton/dia produzidos na cidade de Ronda Alta, tendo como base uma 
população de 6.000 habitantes na área urbana. Os serviços contratados serão os seguintes: 
 

Os serviços que constituem o objeto deste, deverão ser executados em estrita observância aos dados 
contidos no Termo de Referência/Projeto Básico, elaborado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e de 
acordo com a Lei Municipal nº 1718/2013, que dispõe sobre o Sistema de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos, 
podendo o proponente apresentar Plano de Trabalho com a organização dos itinerários, considerando: o mapa 
constante do Anexo III do Edital; e visita nos locais de coleta e as informações contidas neste. 

O referido Plano de Trabalho deverá ser aprovado pelo Município, sempre atendidas as especificações 
e demais elementos técnicos constantes neste anexo, considerando que a empresa vencedora deverá 
executar os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais, como vai abaixo 
especificado. 
 
1. DEFINIÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços deverão ser executados pela Contratada, a partir da data definida pela Administração, 
obedecendo obrigatoriamente o Plano de Trabalho aprovado pela municipalidade e constante deste memorial 
descritivo. Os serviços serão os seguintes: 
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1.1. Resíduos Sólidos Urbanos/Rural: Coleta seletiva e transporte de resíduos sólidos domiciliares e 
comerciais, com destinação final em aterro controlado e licenciado por órgão competente, na sede da 
CONIGEPU – Consórcio Intermunicipal de Cooperação em Gestão Pública localizado na Linha Colônia Nova, 
no Município de Trindade do Sul distante 43 Km do município de Ronda Alta - RS. 
 1.1.1. As coletas de resíduos sólidos urbanos serão realizadas em todas as Ruas do Perímetro Urbano 
Central de Ronda Alta, nos Bairros Ipiranga, Santa Helena, Aparecida, Santa Bárbara, Quiri, São Cristóvão e 
Boa Esperança, e na zona rural área indígena Comunidade de Alto Recreio e Pedras Brancas, nos Balneários 
as margens do reservatório da UHPF do Município.  
 1.1.2. A coleta do lixo urbano deverá ser realizada periodicamente, 06 (seis) dias por semana, sendo 
03 (três) dias por semana os resíduos orgânicos (lixo úmido) e 03 (três) dias por semana coleta de resíduos 
recicláveis (lixo seco) nas seguintes Ruas e Avenidas: Ruas Juvêncio Rodrigues, Rio Branco, XV de 
Novembro, Sete de Setembro, Duque de Caxias, Alfredo Baldissarella, Uruguaiana, Senador Neves, Raimundo 
Leonardi, Princesa Izabel, Tiradentes, João Goulart, Farrapos, Olavo Bilac, Riachuelo, Travessa Garibaldi, 
General Osório, Castro Alves, Júlio de Castilhos, Roberto Silveira, Salgado Filho, Travessa São Jorge e 
Avenida Presidente Vargas. 
 1.1.3. Nas demais ruas do perímetro urbano que não foram mencionadas acima, o recolhimento do lixo 
efetuar-se-á 3 (três) vezes por semana, sendo 02 (dois) dias por semana os resíduos orgânicos (lixo úmido) e 
01 (um) dia por semana coleta de resíduos recicláveis (lixo seco). 
 1.1.4. Na área indígena – Comunidade de Alto Recreio e Pedras Brancas coleta 1 (uma) vez por 
semana,  nos Balneários na Baixa Temporada período de 15 de março a 15 de outubro a coleta deverá ser 
realizada 1 (uma) vez por semana e na Alta temporada período de 16 de outubro a 14 de março a coleta 
deverá ser realizada 2 (duas) vezes por semana; Nas paradas de ônibus em todas as comunidades do interior 
do município coleta 1 (uma) vez por mês dos resíduos recicláveis; Nos restaurantes, empreendimentos 
inclusive o Distrito Industrial localizados na Rodovia ERS 324 coleta 2 (dois) dias por semana, . 
             1.1.5. A rota de coleta consta no mapa, Anexo III do Edital. 
 1.1.6. A empresa Contratada coletará todo o lixo que se encontrar nas Ruas, em latões, sacos, caixas 
e grades metálicas, de papel, de plástico, de borracha, de metais e de vidros. 
 1.1.7. Projeta-se que deverão ser transportadas até 10 (dez) toneladas de resíduos/dia. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
2.1. Serviços de coleta seletiva e transporte de resíduos domiciliares e comerciais com destinação final 

junto a Usina de Reciclagem do Consórcio Conigepu, localizado no Município de Trindade do Sul/RS. 
2.1.1. A coleta dos resíduos já referidos deverá ser executada em todas as vias públicas abertas à 

circulação, ou que venham ser abertas durante a vigência do contrato, no perímetro urbano e adjacências, 
junto aos Balneários do Município, área indígena e as margens da ERS 324. 

2.1.2. Nas situações em que houver impossibilidade de acesso do veículo coletor à via pública, a 
coleta deverá ser executada manualmente, sendo necessário o coletor retirar os resíduos apresentados na via 
pública e transportá-los até o veículo coletor. 

2.1.3. A coleta dos resíduos domiciliares deverá ser executada através de método direto e em todos os 
imóveis da zona urbana do Município. 

2.1.4. A guarnição para a realização da coleta dos resíduos referidos será constituída por no mínimo 2 
(dois) caminhões, com capacidade mínima de 15 m³ adequado à legislação específica, considerando a 
necessidade da COLETA SELETIVA do lixo, sendo: 

2.1.4.1. para a coleta de  lixo orgânico – carroceria construída em forma de caixa com plataforma de 
carregamento traseiro, com prensagem graduada e compactador com coletor de chorume, que não triture, com 
o carregamento traseiro e basculamento mecânico para descarga; 
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2.1.4.2. para lixo seco – caminhão com carroceria basculante, com abertura superior somente para 
carregamento. 

2.1.4.3. Caso haja defeito no veículo que impeça a realização do serviço, deverá o proponente ter 
outro nas mesmas condições para suprir a realização do serviço. 

2.1.5. Os coletores deverão recolher e transportar os recipientes e sacos plásticos, com cuidado e 
depositá-los no veículo coletor, evitando o derramamento de resíduos nas vias públicas. 

2.1.6. Nas situações em que o munícipe apresentar os resíduos para coleta, através de recipientes 
reutilizáveis, os coletores deverão esvaziá-los completamente, tomando precauções para não danificá-los. 
Após este processo, o recipiente deverá ser colocado no ponto de origem. 

2.1.7. Constitui-se ferramenta obrigatória, pá e vassoura, em todos os veículos coletores. 
2.1.8. Os resíduos sólidos domiciliares apresentados nas vias públicas pelos munícipes, que tiverem 

tombado dos recipientes, por qualquer motivo, ou que caírem durante o processo de coleta, deverão 
necessariamente ser varridos e recolhidos. 

2.1.9. No caso dos resíduos serem apresentados em sacos plásticos, a equipe deverá tomar todas as 
precauções, no sentido de evitar o rompimento dos mesmos, antes de depositá-los na caçamba do veículo.  Se 
houver derrame de resíduos, estes deverão ser varridos, e recolhidos na caçamba do caminhão coletor. 

2.1.10. No processo de carregamento do veículo coletor, os funcionários deverão tomar todas as 
precauções no sentido, de evitar o transbordamento de resíduos da carga do veículo, para via pública. 

2.2.6. É atribuição estrita da proponente, apresentar nos locais e horários de trabalho, os funcionários 
devidamente equipados com proteção individual e uniformizados. 

2.2.7. A Contratada deverá realizar continuamente, durante a vigência do contrato, programas 
de educação ambiental, com vistas a fomentar a correta separação dos resíduos em seco e molhado e 
da maximização da quantidade de material recolhido na coleta seletiva, sem custos adicionais para o 
Município, da seguinte forma: 

a) realizar campanha permanentemente de divulgação da Coleta Seletiva ou outros temas 
relevantes ambientalmente, e a cada 03 (três) meses, com distribuição de material (folhetos 
explicativos), na quantidade de 1000 (um mil) unidades, sensibilizando e conscientizando a população 
urbana do município de Ronda Alta – RS; 

b) os materiais publicitários e educativos de que trata o item anterior devem ser aprovados 
previamente, e em conjunto com o município de Ronda Alta – RS.   
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E AJUSTE 
 A coleta seletiva e transporte de resíduos sólidos urbanos e rural até a o aterro sanitário da 
CONEGEPU no município de Trindade do Sul de até 10 ton/dia produzidos na cidade de Ronda Alta, tendo 
como base uma população de 6.000 habitantes na área urbana, será efetuada pela CONTRATADA pelo preço 
mensal de R$ 29.975,00 (vinte e nove mil novecentos e setenta e cinco reais) pagáveis até o 10º (décimo) dia 
útil do mês subsequente ao do serviço prestado. 

O valor pago pelos serviços, objeto da presente contratação, poderá ser reajustado anualmente com 
base no IGP-M (FGV) do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, a ser verificado pela administração 
municipal. 

Ocorrendo as hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea ―d‖, da Lei nº 8.666/93, será concedido 
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que suficientemente 
comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
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 5.1 O município de Ronda Alta/RS efetuará o pagamento mensalmente, mediante a apresentação da 
Nota Fiscal, aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato, com a observância do estipulado 
pelo artigo 5º da Lei Federal n.º 8.666/93, devendo ser efetuado até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao 
da prestação dos serviços. 
             5.2. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) 
devolvido(s) à Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a 
partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida. 
             5.3. Os preços serão fixos, podendo ser reajustados somente por surgimento de fato superveniente, 
devidamente comprovado, que justifique o reajuste. 
             5.4. Sobre a Nota Fiscal/Fatura de Prestação de Serviços será retido o valor de 2% (dois por cento) de 
ISSQN. 
             5.5. O pagamento será efetivado diretamente ao representante legal da Contratada, ou mediante 
depósito em conta corrente da mesma, em qualquer agência da rede bancária indicada pela empresa. 
             5.6. É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condições 
estabelecidas neste Edital. 
 7.7. Nenhum pagamento será efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual. 
             8.8 Para ser efetuado o pagamento, será obrigatório, além da Nota Fiscal, a Contratada apresentar 
mensalmente documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações 
assumidas na presente contratação, em especial encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, 
fiscais e comerciais, inclusive requerendo ao Ministério de Trabalho, (Delegacia Regional), previamente, a 
autorização para prorrogação de jornada nas atividades insalubres (art 60 da CLT), caso objetive implantação 
de regime de compensação de horários, mediante posterior acordo por escrito quais sejam: 
- cópia da guia de recolhimento do ISSQN da Prefeitura Municipal de Ronda Alta – RS, referente ao semestre;  
- cópia da folha de pagamento dos funcionários envolvidos na prestação dos serviços; 
- cópia da guia de recolhimento dos encargos sociais junto ao Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, 
referente ao contrato, devendo constar na mesma o CNPJ do CONTRATANTE e o número, data e valor total 
das Notas Fiscais ou Notas Fiscais Faturas às quais se vinculam; e 
- cópia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS juntamente com a 
Relação de Empregados referentes ao contrato.  
- No pagamento de cada fatura, o contratante deduzirá diretamente os valores referentes ao Imposto de Renda 
Retido na Fonte e o ISSQN Municipal nos casos em que compete, na forma da Lei. 
  5.9 A CONTRATADA tem inteira responsabilidade pelas obrigações de ordem social, trabalhistas, 
previdenciárias e fiscais, e em especial pelos impostos federais, estaduais e municipais, notadamente o ISSQN 
- Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, emolumentos, despesas com transporte, mão-de-obra, 
material, uniformes, seguros e demais despesas necessárias para execução dos serviços e/ou decorrência dos 
mesmos, bem como o ônus advindo à empresa na condição de empregadora, serão de exclusiva 
responsabilidade da CONTRATADA, todos decorrentes da execução do presente contrato;  
A CONTRATADA deve cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança 
do Trabalho.  
 

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS 
 A coleta seletiva e transporte de resíduos sólidos urbanos e rural até a o aterro sanitário da 
CONEGEPU no município de Trindade do Sul de até 10 ton/dia produzidos na cidade de Ronda Alta, tendo 
como base uma população de 6.000 habitantes na área urbana, deverá iniciar a partir do dia 01 do mês de 
dezembro de 2015. Este contrato terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, desde que haja 
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manifesto interesse pelas partes, nos termos do disposto no artigo 57 e seus incisos e parágrafos da Lei 
8.666/93 e normas complementares. 
  

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 A execução do presente Termo Contratual dar-se-á pelas seguintes dotações orçamentárias: 
08- Secretaria Municipal de Infraestrutura 
0801 15 452 0021 2040 339039 275 
  

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
 Constituem direito do CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e, da 
CONTRATADA, perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. 
 
 Além das obrigações contidas no Projeto Básico, a CONTRATADA estará sujeita ás seguintes 
obrigações: 

A CONTRATADA se obriga a manter sob sua exclusiva responsabilidade todos os servidores 
empregados nos serviços, que deverão estar por ela segurados contra os riscos de acidentes de trabalho, 
observadas, também, as prescrições das Leis Trabalhistas e Previdenciárias, seus regulamentos e Portarias, 
ficando a Licitante contratada como única e exclusiva responsável por todas as infrações em que incorrer; 

A CONTRATADA participará com todos os caminhões, veículos, equipamentos, mão-de-obra, 
combustível e manutenção dos veículos necessários à coleta seletiva e transporte do lixo urbano e rural, sendo 
de sua inteira responsabilidade todos os encargos e deveres com relação ao desempenho do trabalho, bem 
como para com os trabalhadores; 

Manter-se durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação; 

Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, 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; 

Contratar funcionários em quantidade compatível para atendimento do presente ajuste, devendo 
manter durante a execução do contrato o pagamento do PISO da categoria, bem como adicionais de 
insalubridade e periculosidade; 

Fornecer uniformes e equipamentos de proteção individual adequados na forma da Lei para os 
funcionários; 

Manter em dia todas as suas obrigações com terceiros inclusive as de cunho trabalhista, estendendo-
se a responsabilidade para os efeitos judiciais decorrentes desta licitação; 

Manter número de funcionários suficientes e devidamente capacitados para a realização das atividades 
contratadas, observada a jornada legal; 

Manter seus funcionários sempre identificados, uniformizados e utilizando equipamentos de proteção 
individual (EPIs) durante a execução dos serviços; 

Informar, imediatamente, o fiscal do contrato designado pelo município de Ronda Alta, quaisquer 
problemas ocorridos durante a execução dos serviços; 

Impedir o derramamento de líquidos lixiviado, oriundos dos resíduos transportados, em via pública; 
Manter o(s) motorista(s) habilitado(s) e capacitado(s) para a condução do(s) veículo(s) coletor(es) de 

resíduos, conforme legislações pertinentes; 
Responsabilizar-se por eventuais danos causados à terceiros ou ao patrimônio público, por culpa ou 

dolo da CONTRATADA, seus profissionais e estabelecimentos credenciados durante a execução do serviço, 
sendo vedada a transferência de responsabilidade a terceiros (fornecedores, técnicos, preposto, empregados, 
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etc), devendo a Contratada reparar às suas expensas as incorreções apuradas sem que lhe caiba qualquer 
indenização por parte da Contratante; 

Transportar os resíduos sólidos urbanos até a destinação final junto a Usina de Reciclagem do 
Consórcio Conigepu, localizado no Município de Trindade do Sul/RS. 

Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste contrato; 
Sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos verificados pela fiscalização do contrato; 
Manter o(s) veículo(s) coletor(es) e equipamentos em serviços em boas condições de limpeza; 
Cooperar quanto à observância dos dispositivos referentes à higiene pública, informando à 

fiscalização, das infrações ambientais, como por exemplo, dos casos de descargas irregulares de resíduos e 
falta de recipientes padronizados; 

Transitar com o veículo coletor, quando em serviço, de forma a causar o mínimo impedimento ao 
trânsito dos demais veículos, buscando sempre a facilitação da ultrapassagem. 
 
 O CONTRATANTE, por sua vez, compromete-se a: 
 Cumprir fielmente o presente Contrato, em todas as suas cláusulas, bem como de efetuar os 
pagamentos nas datas avençadas; 
 Exercer a fiscalização quanto ao observação aos aspectos legais, trabalhistas e previdenciários, por 
parte da CONTRATADA;  
 Fiscalizar, o cumprimento do contrato, através de um Servidor, indicado pela Secretaria Municipal de 
Infraestrutura. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO 
 O CONTRATANTE exercerá a fiscalização dos serviços e a observação das especificações constantes 
neste contrato por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura. 
 
 §1º. A fiscalização sobre todos os termos do presente contrato a ser exercida pelo CONTRATANTE, 
ocorrerá para preservar o interesse público, sendo que eventual atraso nesta tarefa, não lhe implicará 
corresponsabilidade pela eventual execução incorreta dos serviços. 
 
 §2º. Fica designado por parte do CONTRATANTE o Servidor Antonio Vitor Mazzetti, Secretário 
Municipal de Infraestrutura, conforme Portaria n°167/2015, como responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização dos serviços de que trata o presente contrato. 
 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 
 O presente contrato pode ser rescindido em conformidade com os incisos I, II e III do Art. 79 da Lei nº 
8.666/93 e, nas seguintes hipóteses: 
 Caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 da lei 8.666/93, com as consequências 
contratuais e as previstas na Legislação pertinente. 
 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do Art. 78 da lei 8.666/93, sem que haja 
culpa da CONTRATADA, esta será ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, na 
forma do §2ª do Art. 79 da lei 8.666/93. 
 A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77, da lei n. º 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 
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 A licitante que deixar de entregar a documentação exigida, apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na realização do objeto, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem 
prejuízo das multas previstas neste e das demais cominações legais. 
 Em caso de inexecução do objeto, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento ou não 
veracidade das informações prestadas, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades: 
I. advertência; 
II. multas: 
a)  De 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor global do contrato, limitada a 10% do 

mesmo valor; 
b)  De 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do 

contrato, não especificada na alínea ―a‖ deste inciso, aplicada em dobro na reincidência. 
c)  De 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, pela recusa em corrigir qualquer defeito, caracterizando-

se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 02 (dois) dias úteis que se seguirem à data da 
comunicação formal do defeito. 

d)  De 10% (dez por cento) sobre o valor, do contrato, no caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária 
em firmar o termo de contrato, no prazo e condições estabelecidas, bem como no caso de o serviço não 
ser iniciado a partir da data aprazada. 

 No processo de aplicação de penalidades é assegurado, o direito ao contraditório e à ampla defesa, ficando 
esclarecido que o prazo para apresentação de defesa prévia será de 5 (cinco) dias úteis contados da 
respectiva intimação. 
 No caso de suspensão do direito de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem 
prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais. 
O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da notificação. 
Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a 
CONTRATADA fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA, o valor devido 
será cobrado administrativamente e/ou judicialmente. 

A CONTRATADA, durante a execução do Contrato, somente poderá receber 03 (três) advertências, 
quando, então, será declarado o descumprimento do Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis. A 
CONTRATANTE, porém, poderá considerar rescindido o contrato mesmo que só tenha ocorrido uma 
advertência. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
O Contrato poderá ser alterado, de acordo com o disposto no artigo 65 da Lei 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecida as disposições previstas na 
Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
Para dirimir as questões oriundas deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Ronda Alta. 

 
E por estarem de pleno e comum acordo, assinam o presente instrumento contratual, em três vias de 

igual teor e forma, para um só efeito legal, na presença das testemunhas abaixo. 
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        Ronda Alta/RS, 30 de novembro de 2015. 
 
 
 
 
 
 
        Município de Ronda Alta              FABIANO TIMOTEO SCARIOT & CIA – ME 
Miguel Angelo Gasparetto – Prefeito Municipal               Sr. Fabiano Timoteo Scariot     

CONTRATANTE             CONTRATADA  
      
 
 
 
 
 

Antonio Vitor Mazzetti 
Secretário Municipal de Infraestrutura  

FISCAL DO CONTRATO 
 

 
 
 
 

Aline Priori 
OAB/RS n º 73.108 

          Assessora Jurídica 

 
 

 
TESTEMUNHAS: 

 
 

 Tatieli Bavaresco                   Ana Paula Machado da Silva 

 CPF: 027.361.560-21                                                                                   CPF: 026.900.350-90 

 

 


