
 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL         

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA 

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS” 
AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, 23.400 – CENTRO – CEP: 94380-000 – FONE/FAX: 0XX(51)34871020 -E-mail: prefeitura@glorinha.rs.gov.br 

 

PROJETO DE LEI Nº 042/2018  
 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

A FIRMAR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS E CONCESSÃO DE USO DE BENS 

MÓVEIS E IMÓVEL À COOPERATIVA DE 

TRABALHO DE RECICLAGEM DO MUNICÍPIO 

DE GLORINHA – COOPERTRAG, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

DARCI JOSÉ LIMA DA ROSA, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do 
Rio Grande do Sul. 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte  

LEI: 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Contrato de 
Prestação de Serviço e de concessão de uso de Bens Móveis e Imóvel à 
COOPERATIVA DE TRABALHO DE RECICLAGEM DO MUNICÍPIO DE 
GLORINHA – COOPERTRAG, inscrita no CNPJ sob o n° 29.321.922/0001-82, 
estabelecida na Est. Ozi Costa, nº 2105, Bairro Centro, Glorinha/RS, para fins de 
implantação e execução do Projeto de Coleta Seletiva do Município de Glorinha, 
nos termos da Minuta de Contrato constante no Anexo Único da presente Lei. 

Parágrafo Único. A execução do Projeto de Coleta Seletiva do Município de 
Glorinha, ocorrerá de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, bem 
como o Plano de Operação anexo a minuta de contrato. 

Art. 2º. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta do Orçamento 
Municipal, na seguinte dotação: 

13.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO 

13.02 – UNIDADE DE MEIO AMBIENTE 
185410055.2.176.3390.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 

PESSOA JURÍDICA 

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA - RS, em 24 de setembro de 2018. 

 
           

DARCI JOSÉ LIMA DA ROSA 
Prefeito Municipal  
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ANEXO ÚNICO 

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS, INCLUINDO A 

CONCESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS E 

IMÓVEL À COOPERATIVA DE TRABALHO DE 

RECICLAGEM DO MUNICÍPIO DE GLORINHA – 

COOPERTRAG. 
 

Pelo presente instrumento particular, o MUNICÍPIO DE GLORINHA, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n° 91.338.558/0001-37, 
com sede na Avenida Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, 23.400, Centro de Glorinha, 
representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. DARCI JOSÉ LIMA DA 
ROSA, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob n° 298.576.780-68, domiciliado e 
residente neste Município, GLORINHA/RS, a partir de agora denominado 
simplesmente de CONTRATANTE, de outro a COOPERATIVA DE TRABALHO DE 
RECICLAGEM DO MUNICÍPIO DE GLORINHA – COOPERTRAG, inscrita no CNPJ 
sob o n° 29.321.922/0001-82, logradouro Est. Ozi Costa, nº 2105, Centro, 
Glorinha/RS, neste ato representada pelo Presidente MARCÍLIO SOUZA DE 
MATOS, inscrito no CPF nº 583991780-04, denominada CONTRATADA, ajustam 
entre si, nos termos do Processo Administrativo n° 177/2018, este contrato de 
prestação de serviços e de concessão de uso de bens, mediante as cláusulas e 
condições seguintes: 

DO OBJETO 

1 - Constitui objeto do presente Contrato, por Dispensa de Licitação nº xxx/2018, a 
prestação de serviços de implantação e execução do PROJETO DE COLETA 
SELETIVA do Município de Glorinha, de acordo com o Plano de Operação descrito 
no Anexo I. 

1.1 – Para consecução do objeto, as atividades consistirão no recolhimento porta a 
porta, transporte de material reciclável até a central de triagem, realização de 
triagem, prensagem, acondicionamento e comercialização, além de atividades de 
educação ambiental, em parceria com a Contratante. 

1.2 – Para a realização do objeto, a Contratante efetua a concessão, a título 
gratuito, do direito de uso dos Bens Móveis e Imóvel descritos no Anexo II deste 
Contrato, destinados à viabilização de ações de execução do Projeto de Coleta 
Seletiva. 

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO REAJUSTE 

2 - O presente contrato vigorará a partir da data de sua assinatura e pelo prazo de 
até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite de 60 
(sessenta) meses. 

2.1 - O contrato poderá ser reincidido a qualquer tempo, por ambas as partes com 
aviso prévio de 120 (cento e vinte) dias. 

2.2 - Caso a Contratada não cumpra suas obrigações legais de acordo com o 
presente contrato, este será reincidido nos termos da legislação em vigor. 
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2.3 – Os valores contratuais serão reajustados de acordo com a variação do 
IGPM/FGV, após o período de 12 (doze) meses. 

DOS ASPECTOS FINANCEIROS E DO PAGAMENTO 

3 - O valor global do presente contrato é de R$ 170.724,00 (cento e setenta mil, 
setecentos e vinte e quatro reais), sendo o valor mensal de R$ 14.227,00 (quatorze 
mil, duzentos e vinte e sete reais). 

3.1 - O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a emissão da Nota 
Fiscal dos serviços, por depósito em conta corrente do fornecedor ou na tesouraria 
da Prefeitura, mediante apresentação da Nota Fiscal, juntamente com as CNDs de: 
Certidão de Regularidade de Pessoa Jurídica do FGTS; Certidão de Regularidade 
da Fazenda Municipal do Município da proponente, Certidão de Regularidade de 
débitos trabalhistas junto ao Tribunal Superior do Trabalho (CNDT), por depósito em 
conta corrente do fornecedor ou na Tesouraria do Município, estando nela incluídos 
todos os tributos legais, se houver. 
3.2 - A comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas se dará pela 
apresentação de cópia da folha de pagamento acompanhada da comprovação de 
pagamento do salário, bem como cópia do registro de ponto de todos os envolvidos 
diretamente na execução do serviço, referente ao mês anterior da sua realização. 
3.3 - A comprovação previdenciária, social e tributária referente ao Contrato, se dará 
através da apresentação de cópias das guias de recolhimento do INSS e do FGTS 
do pessoal envolvido diretamente na execução do serviço, referente ao mês anterior 
ao da sua realização. 

3.4 - A Prefeitura Municipal de Glorinha poderá proceder à retenção do INSS, ISS e 
IRPF, nos termos da legislação em vigor, devendo, para tanto, a CONTRATADA 
discriminar na NOTA FISCAL o valor correspondente aos referidos tributos, se for o 
caso. 

3.5 - Os preços estabelecidos compreendem todos os custos com mão de obra, 
tributos, taxas, seguros, encargos previdenciários e outros encargos de natureza 
fiscal e parafiscal e todas as despesas diretas ou indiretas indispensáveis ou 
necessárias à execução dos serviços que constituem o objeto deste contrato, 
observadas as normas relativas à retenção tributária e as que impliquem elisão da 
responsabilidade solidária da CONTRATANTE, conforme proposta de execução dos 
serviços constante no Anexo III. 

DAS OBRIGAÇÕES 

4 – Compete à CONTRATANTE: 

I - Proporcionar todas as condições necessárias para que a Contratada possa 
executar e cumprir as disposições estabelecidas nos serviços contratados. 

II - Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência em desacordo com o 
cumprimento das atividades previstas; 

III - Inspecionar e fiscalizar a execução do serviço prestado; 

IV – Efetuar os pagamentos pela prestação dos serviços, nos termos da Cláusula 3; 

V - Fornecer o motorista e arcar com os custos, incluindo os custos de manutenção 
predial e dos veículos, depreciação, lavagem e abastecimento dos mesmos, bem 
como providenciar caminhão substituto quando em reparos; 
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VI – Dispor de profissionais qualificados, sempre que possível, para assessorar ou 
acompanhar a CONTRATADA quando for demandado por esta; 

VII – Providenciar a manutenção necessários nos equipamentos cedidos; 

VIII – Ceder o primeiro kit de uniformes à CONTRATADA. 

4.1 - Compete à CONTRATADA: 

I - Tomar todas as providências necessárias para a fiel execução dos serviços 
contratados assumindo a inteira responsabilidade pela realização das atividades 
previstas; 

II - Respeitar e atuar em conformidade com as normas operacionais apresentadas 
pelo Plano de Operação; 

III – Zelar pelos bens recebidos, bem como defender os direitos de propriedade do 
MUNICÍPIO DE GLORINHA, comunicando-o, imediatamente, sobre qualquer 
violação ou tentativa de violação de tais direitos por terceiros; 

IV - Responsabilizar-se pela devolução dos objetos da concessão quando cessar o 
contrato, nas mesmas condições em que foram cedidos com as devidas 
benfeitorias, sem qualquer indenização por parte da contratante;  

V - A contratada somente poderá realizar modificações no imóvel concedido 
mediante autorização expressa do Município, atendidas as normas da legislação 
vigente; 

VI - É expressamente proibido o uso dos bens móveis e imóvel concedidos que 
não sejam, exclusivamente, para o uso de serviço de coleta seletiva; 

VII - Cabe a Contratada a guarda e o zelo por todos os bens móveis e imóvel 
cedidos; 

VIII - Não remover e manter bem visíveis as placas de identificação de 
propriedade patrimonial e adesivos colocadas pelo MUNICÍPIO DE 
GLORINHA/FUNASA nos bens móveis; 

IX - Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos atos próprios e pelos atos de 
seus prepostos e cooperados, que, por dolo ou por culpa, causarem danos ao 
objeto da presente Contrato/Cessão de Uso, sem qualquer exclusão ou redução, 
por qualquer motivo, desta responsabilidade; 

X - Responsabilizar-se por todos os custos com pessoal, encargos trabalhistas e 
previdenciários, tributos, despesas de energia elétrica, de consumo água, internet, 
telefone, materiais (inclusive os equipamentos de proteção individual - EPIs), 
uniformes, despesas com transporte (de pessoal) e quaisquer outros encargos 
que incidam sobre a prestação dos serviços; 

XI - No exercício das atribuições previstas neste instrumento, deverá cooperar 
quanto à observância dos dispositivos referentes à higiene pública, informando a 
fiscalização, quanto a possíveis situações de infrações ambientais, como por 
exemplo, nos casos de descargas irregulares de resíduos e falta de recipientes 
padronizados; 

XII - Os recursos financeiros resultantes da comercialização do material reciclado 
reverterão integralmente à CONTRATADA, que deverá apresentar mensalmente, 
relatórios dos quantitativos comercializados e os respectivos valores auferidos 
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(discriminados por gênero de material comercializado), sempre até o último dia 
útil do mês subsequente ao da venda; e caso não ocorra a comercialização em 
determinado mês, a informação deverá ser repassada ao Município, no prazo 
acima determinado, para fins de acompanhamento e controle da operação coleta 
seletiva; 

XIII - Fica expressamente vedado transferir, ceder, locar ou sublocar os bens 
móveis e o imóvel objeto da concessão, sem prévia e expressa autorização do 
Município, bem como usar o imóvel para atividades amorais, político-partidárias 
ou religiosas; 

XIV – Prestar os serviços com a 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 
Desenvolvimento Social, em conformidade com o Decreto Federal nº 6.135, de 26 
de Junho de 2007, para fundamentação de contratação no Processo de Dispensa 
de Licitação, com fulcro no inciso XXVII do artigo 24 da Lei Federal n° 8666/93; 

XV - Desenvolver atividades de educação ambiental em parceria com a 
CONTRATANTE. 

DA DIVULGAÇÃO 

5 - Toda e qualquer publicidade envolvendo o nome e/ou identidade visual de 
alguma das partes, dependerá, obrigatoriamente, da prévia e expressa aprovação 
dos contraentes envolvidos: 

I – A contratante fornecerá treinamento e material de divulgação para a implantação 
do serviço; 

II - A Contratada participará de campanhas educativas em parceria com o Município, 
bem como realizará pelo menos 10 (dez) palestras por ano. 

DO PLANO DE OPERAÇÃO 

6 - O Plano de Operação, conforme anexo, poderá ser alterado a qualquer 
tempo, adequando-se a eficiência, economicidade e razoabilidade do serviço 
prestado, devido as características locais, situacionais, tecnológicas e de gestão. 

6.1 - O Plano de Operação apenas poderá ser alterado pelo órgão ambiental 
competente, em consonância com a Contratada. 

DAS PENALIDADES 

7- A recusa injusta da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades 
constantes neste Contrato. 

7.1 - Será aplicada multa de 0,15% (zero vírgula quinze por cento) ao dia, até o 30º 
(trigésimo) dia de atraso, sobre o valor do objeto contratual não realizado, quando a 
CONTRATADA, sem justa causa, deixar de cumprir, dentro do prazo estabelecido, a 
obrigação assumida. 

7.2 - A multa a que alude o subitem anterior não impede que a Prefeitura rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas neste Contrato. 

7.3 - A multa será descontada dos pagamentos do respectivo contrato ou, quando 
for o caso, cobrada judicialmente. 
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7.4 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração municipal poderá, 
garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

I – Advertência; 

II - Multa, na forma prevista neste instrumento; 

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 

7.5 - A sanção estabelecida no inciso IV do subitem 7.4 é da alçada da autoridade 
competente, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 
10 (dez) dias da abertura de vista. 

7.6 - Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, 
quando a CONTRATADA: 

I - Recusar-se a assinar o contrato, estando sua proposta dentro do prazo de 
validade;  

II - Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia 
autorização da CONTRATANTE; 

III - Executar o objeto contratual em desacordo com as normas técnicas ou 
especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções 
necessárias, às suas expensas; 

IV - Desatender às determinações da fiscalização; 

V - Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais ou municipais, 
respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da 
infração; 

VI - Cometer faltas reiteradas na execução do objeto contratual. 

7.7 - Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, 
quando a CONTRATADA: 

I - Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do 
objeto contratual; 

II - Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte o objeto contratual; 

III - Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, 
imperícia, dolo ou má fé, venha a causar dano à CONTRATANTE ou a terceiros, 
independentemente da obrigação da CONTRATADA de reparar os danos causados. 

7.8 - As sanções previstas nos incisos III e IV do subitem 7.4 poderão também ser 
aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pela 
Lei Federal nº. 8666/93: 

I - Praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos;  

II - Praticarem atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação; 
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III - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em 
virtude de atos ilícitos praticados. 

DA FISCALIZAÇÃO 

8 - Cabe à Contratante, através do servidor xxxxxxxxxxx, e do servidor 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização na 
qualidade dos serviços empregados na prestação de serviços, compreendendo 
ainda: 

I - Solicitar 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; 

II - 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. 

DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

10 – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
os acréscimos ou supressões necessárias, conforme dispõe o § 1° do Art. 65 da Lei 
n° 8.666/93. 

DO FORO 

11 - Os contraentes elegem o foro da Comarca de Gravataí/RS para conhecer de 
quaisquer questões que eventualmente se originarem do presente contrato, com 
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12 - Os casos omissos serão esclarecidos com a aplicação das disposições da Lei 
Federal n° 8666/93 com suas alterações no que couber. 
12.1 - E assim, por estarem justos e acordados, firmam o presente Contrato em duas 
(02) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo. 

Glorinha,      de                         de 2018. 

 

 
DARCI JOSÉ LIMA DA ROSA 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 

MARCÍLIO SOUZA DE MATOS  
COOPERTRAG 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

____________________               ________________________ 
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ANEXO I 

 
PLANO DE OPERAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL         

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA 

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS” 
AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, 23.400 – CENTRO – CEP: 94380-000 – FONE/FAX: 0XX(51)34871020 -E-mail: prefeitura@glorinha.rs.gov.br 

 

ANEXO II 
 

BENS MÓVEIS E IMÓVEL CONCEDIDOS 
 

BENS QUANTIDADE 

PRENSA HIDRÁULICA – com sistema elétrico trifásico, com 

capacidade mínima de pressão de 70 toneladas. Marca RPS PHVR 

70. Patrimônio nº 1202. Aplicação: prensagem do material reciclável 

para enfardamento.  

01 

BALANÇA ELETRÔNICA - capacidade de 1000 Kg aferida e 

certificada pelo INMETRO. Marca Balmax. Patrimônio nº 407. 

Aplicação: pesagem de fardos.  

01 

CAMINHÃO PARA COLETA SELETIVA - com capacidade de carga 

de no mínimo 5.000kg, com Carroceria em madeira, estilo 

“bananeira”, com itens de segurança e acessórios exigidos pelo 

CONTRAN. Marca Foton Aumark 1099T. Placa: IWC9261. 

Patrimônio nº 4522. Aplicação: uso exclusivo na coleta seletiva 

01 

CAMINHÃO PARA COLETA SELETIVA – com capacidade de carga 

de 2500Kg, carroceria em madeira, estilo “bananeira”, com itens de 

segurança e acessórios exigidos pelo CONTRAN. Marca Foton. 

Placa: IWF7966. Patrimônio nº 641 Aplicação: uso exclusivo na 

coleta seletiva 

01 

CONTEINER DE RESÍDUOS EM POLIETILENO - Com quatro rodas 

para deslocamento, trava de segurança pelo menos em duas rodas e 

capacidade mínima de 1000 Litros, na cor verde. Marca Taurusplast. 

Patrimônio nº 739, 0742, 1728, 2028, 8904, 8905, 8906, 8907, 8908, 

8909, 8910 e 8911. Aplicação: coleta seletiva. 

12 

EMPILHADEIRA MANUAL SEMIELÉTRICA – elevação de 2,60m, 

com capacidade de carga de no mínimo 1000kg, Marca Paletras 

1026C. Patrimônio nº 4410. Aplicação: empilhamento dos fardos de 

resíduos 

01 

ÁREA DE TERRA COM UM PAVILHÃO DE 120,00M² – Patrimônio 

nº 10954. Aplicação: uso exclusivo na coleta seletiva. 
01 

MESA DE TRIAGEM, medindo 6m x 1,5m. Patrimônio nº xx. 01 
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Aplicação: na triagem dos materiais recicláveis na coleta seletiva. 

BOMBONAS DE 200L em polietileno, com tampa. Ampliação: 

seleção e qualificação dos resíduos no pavilhão da coleta seletiva. 
30 

DIVISÓRIAS em chapa de compensado. Aplicação: para fechamento 

de escritório e refeitório no pavilhão da coleta seletiva. 
30m² 

 
 


