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TERMO ADITIVO Nº 02 

 

REFERENTE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021, PROCESSO Nº 

437/2021, HOMOLOGADO EM 23 DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO 

ADMINISTRATIVO Nº 742/2021, DATADO DE 24 DE AGOSTO DE 2021, 

FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GUAPORÉ E A EMPRESA NOVO 

MUNDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS LTDA., 

TENDO COMO OBJETO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS 

SECOS E ORGÂNICOS. 

 

1. Conforme solicitação e justificativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

Memorando 7544/2021, datado de 15 de outubro de 2021, altera-se a cláusula terceira do 

contrato, a qual passa a ter a seguinte redação: 

“3.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos serviços realizados, 

sendo o valor depositado até o décimo dia do mês subsequente ao da prestação dos 

serviços, mediante apresentação de Nota Fiscal de prestação de serviço e a apresentação 

dos seguintes documentos:  

• Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND, demonstrando situação 

regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em Lei; 

• Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Municipal de seu domicílio sede; 

• Certidão de Regularidade do FGTS-CRF;  

• Cópia das guias de INSS e FGTS quitadas;  

• Fornecer à Administração, mensalmente, até o décimo dia útil do mês seguinte ao da 

prestação de serviços, a folha de pagamento da empresa com a respectiva composição 

salarial da categoria profissional, enviando as cópias dos recibos de pagamentos de 

salário, bem como encargos sociais incidentes. 

 

3.2. Para fins de fiscalização do contrato e aceite das notas fiscais pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, a empresa deverá: 

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura para pagamento, os seguintes itens: 

• Relação mensal de todos os trabalhadores (motoristas, coletores e chefe de turma), e 

respectivo registro ponto; 

• Relação mensal da ficha de registro de entrega obrigatória dos EPIs de todos os 

trabalhadores; 

• Comprovante mensal da execução da higienização diária dos uniformes e EPIs dos 

trabalhadores; 

• Relatório mensal das coletas, assinado pelo Engenheiro responsável, contendo no 

mínimo as seguintes informações: data de coleta, rota, classificação do resíduo, placa do 

(s) veículo (s), pesagens e quilometragem realizada (para resíduos orgânicos e secos); 
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• Comprovar a destinação do chorume, através da apresentação mensal de relatório 

técnico e fotográfico assinado pelo Engenheiro responsável, referente as manutenções, 

limpezas realizadas e comprovante da destinação final (para resíduos orgânicos e 

secos); 

• Apresentar mensalmente relatório técnico e fotográfico assinado pelo Engenheiro 

responsável, evidenciando, o armazenamento de materiais, locais de armazenamento de 

rejeitos e chorume, quantidade gerada e comprovante de destinação dos rejeitos e do 

chorume gerado (para resíduos secos); 

• Deverá enviar trimestralmente (NOS MESES DE JANEIRO, ABRIL, JULHO E 

OUTUBRO) à SMMA, relatório técnico fotográfico, assinado pelo Engenheiro 

responsável pela Coleta e Transporte dos resíduos sólidos, informando as condições de 

coleta, as condições de operação da central de triagem/armazenagem dos resíduos, bem 

como as técnicas de tratamento realizadas e suas eficiências (para resíduos orgânicos e 

secos);  

• Contratada deverá apresentar cópia das planilhas de recebimento e destinação de 

resíduos enviadas trimestralmente à FEPAM – Fundação Estadual de Proteção 

Ambiental ou para órgão ambiental emissor das respectivas licenças ambientais (para 

orgânicos e resíduos secos); 

• A Contratada deverá semestralmente a pedido da SMMA, fornecer de maneira a 

fortalecer sua responsabilidade ambiental, materiais para campanhas institucionais 

envolvendo: os cronogramas, as rotas de coletas, as técnicas e orientações para separação 

dos resíduos, além de realizar atividades de educação ambiental (para educandários e 

comunidade em geral), peça teatral e palestras relacionadas ao tema, de acordo com 

orientações e cronograma estabelecidos previamente junto a SMMA (para resíduos 

orgânicos e secos); 

• A Contratada deverá zelar pelos contêineres de propriedade da Contratante dispostos 

nas vias públicas. Caso ocorram danos aos contêineres, a SMMA deverá obrigatoriamente 

ser informada, podendo a Contratada ser responsabilizada caso evidenciado o manejo 

inadequado (para resíduos orgânicos e secos).” 

 

4.  O presente Termo Aditivo passa a produzir seus efeitos legais, a contar da 

assinatura do contrato em 24 de agosto de 2021. 

 

5. As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas. 

 

 

Município de Guaporé/RS, 21 de outubro de 2021. 
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NOVO MUNDO PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS 

LTDA VALDIR CARLOS FABRIS 

CONTRATADO CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: SANDRA AGOSTI 

 

_______________________ 

ASSESSOR JURÍDICO 

OAB/RS Nº 59.454 

 


