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CONTRATO N° 256 /2017 –  DESPENSA Nº 07/2017 – PROC: 3230/2017 – HOMOL: 28 /11/2017 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO - PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO E A ASSOCIAÇÃO RECICLANDO PARA A VIDA (ARPV). 

 

O MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO - Prefeitura Municipal de Álvares Machado, com Paço 
Municipal na Praça da Bandeira, s/nº, inscrito no CNPJ/MF sob n.º

 
43.206.424/0001-10, 

representado neste ato pelo Prefeito Municipal José Carlos Cabrera Parra, brasileiro, casado, 
comerciante, portador da Cédula de Identidade RG n.º18.235.415-5  e inscrito no CPF/MF sob o 
n.º062.065.778-21 residente em Álvares Machado, SP, CEP 19160-000, doravante denominado 
CONTRATANTE, e a ASSOCIAÇÃO RECICLANDO PARA A VIDA (ARPV), sociedade civil de 
responsabilidade limitada, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.898.513/0001-73, com 
sede no Bairro Reservado, Zona Rural, Álvares Machado, SP, CEP 19160-000, neste ato representada 
pelo Sr Flavio Amadeu da Silva Pinto, portador da Cédula de Identidade RG n 44712335 SSP/SP e 
inscrita no CPF/MF sob o n 389.908.018-18, doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o 
presente contrato, , conforme de Dispensa de Licitação em consonância com o artigo 24, inciso XXVII, 
da Lei Federal n.º 8.666, de 23 de junho de 1993, com a redação dada pelo art. 57 da lei federal 11.445 
de 5 de janeiro de 2007 e demais cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
1. Constitui objeto do presente Contrato a execução dos SERVIÇOS DE COLETA, TRIAGEM, 
PRENSAGEM, PESAGEM E COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 
RECICLÁVEIS OU REUTILIZÁVEIS, segundo o plano de coleta expedido pela Divisão de Agricultura, 
Abastecimento e Meio Ambiente em concordância com a ARPV e submetido ao Conselho de Meio 
Ambiente, obrigatoriamente abrangendo toda a área urbana do Município e distritos, bem como os 
pontos de entrega voluntária localizados na área rural. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DISPENSA DE LICITACÃO 

 

2. O presente contrato é celebrado com dispensa de licitação do CONTRATANTE, nos termos do 
disposto no artigo 24, inciso XXVII, da Lei Federal n. º 8.666, de 23 de junho de 1993, com a redação 
dada pelo art. 57 da lei federal 11.445 de 5 de janeiro de 2007. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACÓES DA CONTRATADA 
 

3. Quanto ao serviço de coleta de materiais recicláveis: 
3.1. O serviço de coleta de materiais recicláveis consiste na coleta porta a porta em todas as 
residências, estabelecimentos comerciais, indústrias, assim como os PEV's (Pontos de Entrega 
Voluntária), de acordo com o PLANO DE COLETA existente e que deverá ser revisto anualmente ou 
sempre que se fizer necessário em comum acordo entre a ARPV e a Divisão de Agricultura, 
Abastecimento e Meio Ambiente com apreciação do Conselho de Meio Ambiente; 
3.2. É responsabilidade da CONTRATADA, contratar e manter o motorista, que será igualmente 
associado e deverá manter o veículo em perfeitas condições de uso, o qual deverá ser equipado com 
rastreador via satélite para acompanhamento dos trajetos percorridos, velocidades atingidas e demais 
fatores que possam influenciar na prestação dos serviços. 
3.3. Os serviços de coleta terão duração de 8 (oito) horas diárias, perfazendo um total de 40 
(quarenta) horas semanais, iniciando diariamente a partir das 08h00min; 

3.4. A CONTRATADA deverá primar pela regularidade, pontualidade e eficiência do serviço, visando 
atender a população de forma objetiva e respeitosa; 
3.5. A CONTRATADA deverá solicitar autorização do responsável, para a retirada de recicláveis em 
propriedades particulares, deverá coletar todos os resíduos recicláveis e deverá recolher quaisquer 
resíduos recicláveis ou reutilizáveis que estejam nas vias públicas; 
3.6. A programação para coleta nos sábados, feriados e demais dias sem expediente convencional 
deverá ser informada no planejamento anual a ser apresentado até o mês de janeiro de cada ano e 
qualquer alteração deverá ser comunicada com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, por escrito, 
exclusivamente; 
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4. Quanto aos serviços de triagem, pesagem, prensagem, e comercialização de materiais 
recicláveis coletados, a CONTRATADA deve: 
4.1. Separar os materiais recicláveis, segundo características de sua composição (matéria-prima) e 
outras, de modo a atender às condições do mercado comprador; 
4.2. Preparar o material já selecionado, por meio da prensagem, enfardamento e outros processos 
que se façam necessários ao enquadramento nas exigências do mercado e melhores condições de 
venda; 
4.3. O material da coleta trazido pelos caminhões deverá ser descarregado na Central de Triagem de 
Resíduos Recicláveis, em área coberta para aguardar a triagem sem perda de valor; 
4.4. A descarga deverá ser feita com a maior presteza possível, para que, quando necessário, os 
caminhões voltem rapidamente ao trecho. 
4.5. A seleção deverá ser feita na esteira ou mesa de triagem e os materiais selecionados, separados 
por tipo, serão estocados em fardos; 
4.6. Manter a qualidade e higiene da Central de Triagem de Resíduos Recicláveis; 
4.7. Especial cuidado deverá ser tomado para que recipientes que possam acumular água estejam 
sempre tampados ou colocados em posição que não permita o acúmulo d'água; 
4.8. Zelar pela conservação e perfeito funcionamento das máquinas, equipamentos e demais 
instalações que sejam para o uso na realização das atividades de triagem, prensagem, pesagem e 
comercialização de materiais recicláveis coletados; 
5. Quanto às responsabilidades e posturas: 
5.1. Cumprir rigidamente as normas de operacionalização da Coleta Seletiva constante em 
documento emitido pela CONTRATANTE (plano de coleta); 
5.2. Garantir que os catadores utilizem calçados fechados, durante a coleta e triagem, sendo vedado, 
portanto, o uso de sandálias e chinelos; 
5.3. Garantir que os catadores utilizem equipamentos de segurança e uniformes identificando a 
ARPV; 
5.4. Garantir que os catadores não utilizem bebidas alcoólicas em serviço; 
5.5. Arcar com as despesas incorridas na contratação de pessoal, encargos sociais, trabalhistas, 
securitários e quaisquer tributos incidentes direta ou indiretamente, sobre ou decorrentes do 
cumprimento do objeto deste ajuste, sem direito de pleitear reembolso ao CONTRATANTE; 
5.6. Assumir a responsabilidade penal, civil, administrativa e trabalhista por ações decorrentes da 
execução do objeto deste contrato; 
5.7. Cumprir no prazo máximo de 7 (sete) dias as solicitações do CONTRATANTE, a contar do 
recebimento das mesmas por escrito; 
5.8. Permitir ao CONTRATANTE livre acesso a todas as dependências da Central de Triagem de 
Resíduos Recicláveis, fornecendo, quando for solicitado, todos os dados e elementos referentes ao 
serviço, objeto do presente instrumento; 
5.9. Proceder à divulgação da presente contratação junto à comunidade, em todos os eventos 
promovidos, entrevistas, panfletos e demais meios de divulgação, relacionados ao objeto deste contrato; 
5.10. Responsabilizar-se por atos praticados por seus associados, tanto no serviço de coleta quanto 
no uso dos equipamentos; 
5.11. A CONTRATADA deverá informar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer ocorrência 
relativa à quebra, defeito, funcionamento indevido e outros problemas relativos aos equipamentos; 
5.12. Evitar a formação de grandes depósitos de materiais a serem triados correndo o risco de perda 
por motivo de chuvas ou incêndios; 
5.13. Para a execução dos serviços objeto do presente contrato, a CONTRATADA deverá utilizar-se 
da mão-de-obra exclusiva de associados maiores de 18 (dezoito) anos; 
5.14. Emitir nota fiscal ou documento equivalente referente ao valor dos serviços prestados, objeto 
deste contrato, que deverão ser acompanhadas de guia de INSS do recolhimento de cada associado 
referente ao mês da prestação do serviço. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

4.1. Efetuar o pagamento mensal mínimo de R$ 10.390,00 (Dez mil trezentos e noventa Reais), por meio 
de depósito em Conta Corrente da CONTRATADA, até o dia 15 (QUINZE) de cada mês, subsequente à 
prestação dos serviços, perfazendo o valor global mínimo de R$ 124.680,00 (Cento e vinte e quatro mil 
seiscentos e oitenta Reais); 
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4.2. Ceder espaço físico para a instalação da Central de Triagem de Resíduos Recicláveis, para o 
armazenamento, triagem e embalo dos materiais recicláveis, deverá ainda ceder o caminhão gaiola para 
uso pela ARPV; Todos os meios para a realização das atividades objeto do presente contrato serão 
cedidas mediante assinatura de Termo de Cessão e Uso a ser elaborado especificamente; 

4.3. Fornecer material e suporte para a expansão da Coleta Seletiva por meio de campanhas 
publicitárias e educativas permanentes, incluindo a Coleta Seletiva e reaproveitamento de materiais no 
Programa de Educação Ambiental anual do Município, além de campanhas especificas quando 
identificada a necessidade; 

4.4. Definir as áreas de coleta programadas, especificando frequência mínima e período de coleta (plano 
de coleta); 

4.5. Controlar os padrões dos serviços executados e cumprimento das responsabilidades da 
CONTRATADA; 

4.6. Controlar e fiscalizar os níveis de reclamações por moradores e encaminhá-las para que sejam 
solucionadas pela CONTRATADA; 

4.7. Adotar as providências legais cabíveis, quando ocorrerem irregularidades no cumprimento das 
obrigações da CONTRATADA; 

4.8. Determinar a ampliação da área de coleta; 
4.10. O CONTRATANTE deverá indicar um assessor técnico disponível, quando solicitado pela 
CONTRATADA, com formação de nível superior, que irá fornecer aos associados suporte e orientação 
necessários para garantir o pleno funcionamento da Central de Triagem de Resíduos Recicláveis; 

4.11. Implantar a Coleta Seletiva em todos os órgãos municipais; 

4.12. Dar continuidade juntamente com a contratada à Coleta Seletiva no município, garantindo seu 
pleno funcionamento; e 

4.13. Conceder a isenção do ISS. 

 
CLÁUSULA OUINTA - DAS METAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

5.1. Pela execução dos serviços objeto do presente contrato a CONTRATANTE pagará a importância 
mensal de R$ 10.390,00 (Dez mil trezentos e noventa Reais), por meio de depósito em Conta Corrente 
da CONTRATADA, até o dia 15 (QUINZE) de cada mês, subsequente à prestação dos serviços, 
perfazendo o valor global em 12 meses de R$ 124.680,00 (Cento e vinte e quatro mil seiscentos e 
oitenta Reais), devendo obedecer às metas propostas: 

5.2.1. A CONTRATADA deverá buscar alcançar as metas referentes à quantidade de material coletado, 
estabelecidas pelo CONTRATANTE, para o período de vigência do presente contrato, que corresponde 
a 12 (doze) toneladas por mês;  

5.2.2. As metas da triagem devem acompanhar as metas estabelecidas para a coleta. Deve-se cuidar 
para que não sejam formados grandes depósitos de materiais a serem triados, correndo o risco de perda 
por motivo de chuva ou incêndio;  

5.2.3. As metas poderão ser revistas e adequadas a critério do CONTRATANTE;  

5.2.4. A CONTRATADA deverá respeitar os procedimentos referentes aos tipos de materiais triados, 
estabelecidos pelo CONTRATANTE para o período de vigência do presente contrato.  

5.3. Quanto à forma de pagamento:  

5.3.1. O pagamento pelos serviços efetuados será composto por uma parcela fixa e uma parcela 
variável, baseadas na produção, ou seja, na quantidade de material reciclável coletado e comercializado 
pela CONTRATADA;  

5.3.2. A parcela fixa será efetuada mensalmente pelo CONTRATANTE, condicionada, entretanto, a uma 
coleta mínima de 12 (doze) toneladas por mês, e será no valor de R$ 10.390,00 (Dez mil trezentos e 
noventa Reais);  

5.3.3. A parcela variável será efetuada mensalmente pelo CONTRATANTE, condicionada, entretanto, a 
uma coleta mínima de 12 (doze) toneladas por mês, e terá as seguintes faixas de remuneração, 
baseadas na produtividade, ou seja, na quantidade de material reciclável coletado e comercializado pela 
CONTRATADA, descontados os materiais rejeitados: 
5.3.3.1. entre 12 (doze vírgula zero uma) a 16 (dezesseis) toneladas por mês, o acréscimo no valor 
de R$ 500,00 (quinhentos Reais) por tonelada;  
5.3.3.2. entre 16,01 (dezesseis vírgula zero uma) a 20,0 (vinte) toneladas por mês, o acréscimo no 
valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta Reais) por tonelada; 
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5.3.3.2. entre 20,01 (vinte vírgula zero uma) a 25,0 (vinte e cinco) toneladas por mês, o acréscimo 
no valor de R$ 750,00 (seiscentos e cinquenta Reais) por tonelada;  

 5.3.3.3. acima de 25 (vinte e cinco) toneladas por mês, o valor de R$ 1.000,00 (Mil Reais) por 
tonelada.  

O valor total estimado do presente importa em R$ 239.880,00 (duzentos e trinta e nove Reais oitocentos 
e oitenta centavos), nas condições acima estabelecidas e com o máximo de coleta e comercialização de 
materiais estabelecido e mantido em todos os meses do ano.  

Os montantes mensais serão calculados levando-se em consideração o registro de reclamações por 
usuários, as quais serão analisadas e refutadas ou aceitas por avaliação do Conselho Municipal de Meio 
Ambiente, sendo o valor mensal descontado na seguinte proporção: 
1. Até 10 reclamações – desconto de 3% do valor do repasse mensal; 
2. De 11 a 20 reclamações – desconto de 5% do valor do repasse mensal; 
3. De 21 a 30 reclamações – desconto de 7,5% do valor do repasse mensal; 
4. Acima de 30 reclamações – desconto de 10% do valor do repasse mensal; 

Sempre que registrado no período de 30 dias número de reclamações superior a 20 será instaurado 
procedimento para análise de causas, devendo essas ser eliminadas ou minimizadas, com supervisão e 
acompanhamento das ações por parte do Conselho de Meio Ambiente; 
5.6. O pagamento da parcela fixa e variável será mensal, mediante a apresentação das notas fiscais 
devidamente atestadas pela Divisão de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, acompanhadas dos 
comprovantes de pesagem de todos os fardos e materiais comercializados e da Certidão Negativa de 
Débitos Previdenciários (INSS);  

5.1.1. O pagamento será efetivado até o dia 15 (QUINZE) de cada mês, subsequente à prestação dos 
serviços. 

5.2. Todos os tributos e demais ônus que recaiam sobre o presente contrato serão da responsabilidade 
da CONTRATADA, exceto aqueles que por lei, sejam de responsabilidade exclusiva do 
CONTRATANTE; 

5.3. Os valores referidos nesta cláusula serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. Em 
havendo prorrogação do prazo inicialmente contratado, os preços serão reajustados com base no índice 
IPCA/IBGE. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 
6. O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de 1

 
de Dezembro de 2017, 

podendo ser prorrogado nas hipóteses legais. Sempre que necessários às cláusulas valores e 
obrigações poderão ser revistos e acordados de forma e maneira conveniente entre as partes. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS 

7. Os recursos financeiros para atendimento das despesas oriundas do presente encontram-se 
especificadas na dotação orçamentária codificada: 

120 Credito Orçamentário / 02 Poder Executivo / 02.08 Diretoria Agricultura 
339039 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDlCA 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 
 

8.1. O descumprimento, total ou parcial, das obrigações assumidas acarretará a aplicação, a juízo do 
CONTRATANTE, das seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa, no valor correspondente a 1% (um por cento) dos valores constantes na subcláusula 5.1 a 
cada interrupção diária do serviço total ou parcial, até o limite de 10% (dez por cento) quando declarada 
a rescisão unilateral do presente contrato, por culpa da CONTRATADA; 

c) Multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) dos valores constantes na sub-cláusula 
5.1, por rescisão decorrente do não cumprimento das demais obrigações da CONTRATADA; 

d) As multas só poderão ser aplicadas após instauração de processo administrativo, possibilitando 
a ampla defesa e o contraditório da CONTRATADA. 
CLÁUSULA NONA - DO CONTROLE E DA FISCALIZACÃO 
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9.1. O controle e a fiscalização da execução dos serviços do presente ajuste ficarão sob-
responsabilidade da Divisão Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente e do Conselho 
Municipal de Meio Ambiente. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA SUBCONTRATACÃO 

 

10.1. Fica vedada a subcontratação, bem como qualquer faturamento por terceiros. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

 

11.1. Em caso do não cumprimento dos compromissos assumidos por ambas as partes poderá haver a 
rescisão do presente contrato, nos termos dispostos no Art. 79 da Lei Federal n.º 8.666/93, devendo-se 
observar o prazo de 30 (trinta) dias. 

11.2. No caso de rescisão do presente, a CONTRATADA reconhece os direitos da Administração 
previstos na legislação. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICÕES GERAIS 

 

12.1. O calendário de coleta seletiva será anual e acordado entre as partes, submetido à aprovação do 
Conselho de Meio Ambiente até o dia 31 de janeiro de cada ano. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 
 

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Presidente Prudente, com renúncia de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão oriunda do presente, e que possa ser resolvida na 
esfera administrativa. 

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes lavram o presente instrumento, que depois de lido e 
achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas abaixo nomeadas. 

 
 

 

Álvares Machado, 29 de novembro de 2017 

 

 

 

 

_____________________________________ 
Município de Alvares Machado – Contratante 

 

 
 

 

______________________________________________________ 
ASSOCIAÇÃO RECICLANDO PARA A VIDA (ARPV) Contratada 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


