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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CONTRATO Nº 9.598/19 

PROCESSO Nº 104.743/19 

Dispensa de Licitação 24, XXVII, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 

 

CONTRATO COM VISTAS A PROMOVER O 

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL DE 

GESTÃO DOS ECOPONTOS, NO MUNICÍPIO DE BAURU/SP, 

QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO 

DE BAURU E A ASCAM - ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE 

MATERIAS RECICLÁVEIS DE BAURU E REGIÃO. 

 

 O presente contrato é firmado entre o MUNICÍPIO DE BAURU, pessoa jurídica de direito público, com sede na 

Praça das Cerejeiras, nº 1-59, nesta cidade de Bauru - SP, inscrito no CNPJ sob nº 46.137.410/0001-80, doravante denominado 

“CONTRATANTE”, neste ato representado pelo Sr. AIRTON IÓSIMO MARTINEZ, Secretário Municipal do Meio Ambiente, 

por força dos Decretos Municipais nº 4.705, de 23 de maio de 1.986 e nº 6.618, de 27 de maio de 1.993, ambos alterados pelo 

Decreto Municipal nº 7.306, de 11 de maio de 1.995, e a ASCAM - ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS 

RECICLÁVEIS DE BAURU E REGIÃO, estabelecida na Avenida Santa Beatriz da Silva, nº 16, quadra 6, Parque Paulista, 

Município de Bauru-SP, fone: (14) 99779-8189, e-mail: ascamsemlimites@gmail.com, CEP: 17.031-365, inscrita no CNPJ sob o nº 

32.494.492/0001-05, neste ato representada por sua presidente, a Sra. GISELE MORETTI, portadora do RG nº 20.059.897-1 e do 

CPF nº 312.130.518-27. 

 

 As partes assim identificadas pactuam o presente contrato, que se regerá segundo disposições da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1.993, com a redação que lhe imprimiu as diversas alterações legais, em especial a Lei Federal nº 8.883, de 

08 de junho de 1.994, com a Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2.010, que instituiu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos 

e as Lei Municipal 4.157, de 22 de novembro de 1.996, e a Lei Municipal nº 5.837, de 15 de dezembro de 2.009, o Decreto 

Municipal nº 14.306, de 27 de junho de 2.019 sobre o mesmo assunto e Decreto Municipal nº 11.649, de 06 de setembro de 2.011, 

em conformidade com o plano de trabalho e proposta que fazem parte integrante do Processo Administrativo nº 104.743/19. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E PRAZO DO CONTRATO 

 

1.1. A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta e plano de trabalho devidamente anexados ao Processo 

Administrativo nº 104.743/19, a realizar a Gestão e operação dos Ecopontos incluindo sua conservação, manutenção, recebimento de 

resíduos descartados nestes equipamentos públicos, passíveis de retorno ao ciclo produtivo, incluindo a utilização dos equipamentos 

já instalados  nestes locais pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, melhor descritos no Termo de Referência constante no 

Processo, em conformidade com o item 2.12. 

 

1.2. O contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado de 

acordo com o art. 57, II da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, se de acordo entre as partes em até 30 (trinta) dias antes  

do seu vencimento e com a devida prorrogação do plano de trabalho. 

 

1.2.1. As partes definirão sobre a renovação desse instrumento em até 90 (noventa) dias antes do término 

final, ocorrendo renovação automática caso tal procedimento não fique formalizado neste prazo. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM 

O ECOPONTO 

 

2.1. A prestação dos serviços deverá respeitar rigorosamente todas as disposições constantes no Plano de Trabalho e 

na Proposta apresentados pela CONTRATADA. 

 

2.2. Os serviços serão iniciados em até 03 (três) dias contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, que será 

emitida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em até 03 (três) dias contados da assinatura do contrato. 

 

2.2.1. Após o recebimento da Ordem de Serviço a CONTRATADA, deverá iniciar os serviços no prazo 

determinado no item 3.2, sob pena de não o fazendo, serem aplicadas as penalidades cabíveis. 

 

2.3. Constatada qualquer irregularidade na prestação dos serviços objeto do presente contrato, a CONTRATADA será 

obrigada a readequar os serviços prestados, sob pena de sujeitar-se não apenas à aplicação das multas e demais penalidades previstas 

no instrumento convocatório, mas também às sanções contratuais do Código de Civil e demais legislações aplicáveis à espécie. 

 

2.4. Havendo rejeição dos serviços, no todo ou em parte, a CONTRATADA deverá refazê-los no prazo de até 05 

(cinco) dias, contados da notificação por escrito, salvo se elementos necessários para a readequação exijam maior tempo para se 

efetivarem. 
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2.5. Caberá à Secretaria Municipal do Meio Ambiente a fiscalização da execução dos serviços contratados, bem como 

o recebimento provisório e definitivo dos mesmos. 

 

2.6. Caberá à CONTRATADA cumprir e fazer cumprir a legislação em vigor, relativa à Segurança e Medicina do 

Trabalho, objetivando a prevenção de acidentes pessoais e/ou materiais, bem como a preservação da saúde de seus trabalhadores, 

inclusive em relação à mão de obra CONTRATADA de terceiros. 

 

2.7. Caberá ainda a CONTRATADA treinar seus funcionários para a prática de prevenção de acidentes, fornecer os 

equipamentos de proteção individual necessários, bem como tornar obrigatória e fiscalizar sua utilização. 

 

2.8. O CONTRATANTE se reserva o direito de, sempre que julgar necessário, verificar por meio de agente técnico se 

as condições estão sendo cumpridas pela CONTRATADA, devendo esta garantir livre acesso às dependências da obra, bem como, 

apresentar toda a documentação relativa à Segurança e Medicina do Trabalho. 

 

2.9. O CONTRATANTE manterá no local da execução do contrato, lista que deverá ser assinada por todos os 

trabalhadores designados pela CONTRATADA, a qual será recolhida diariamente pelo gestor designado pelo CONTRATANTE para 

fiscalizar o cumprimento do contrato. 

 

2.10. A lista a que se refere o item anterior será atestada pelo gestor designado e arquivada no respectivo Processo 

Administrativo. 

 

2.11. A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início da prestação dos serviços, os seguintes documentos dos 

empregados cujos nomes constem da lista mencionada no item anterior: Ficha do Registro do Empregado, Atestado Médico de Saúde 

Operacional – ASO, Cópia da carteira Profissional com o devido registro, no caso de cooperativas ou associações de catadores, ficha 

de matrícula do associado e demais documentos pertinentes. 

 

2.12. O presente contrato autoriza a cessão, gratuita e a título precário, de bens e equipamentos para operação, 

conservação, manutenção, recebimento, triagem e posterior comercialização de resíduos recicláveis descartados nos Ecopontos 

Municipais, incluindo os veículos do Inventário de Equipamento 

 

 

2.13. Da localização, equipamentos e instalações dos Ecopontos: 

 

01 - Antonio Eufrásio de Toledo – Rua Sorocabana, Quadra 02; 

02 - Parque Viaduto – Rua Bernardino de Campos, Quadra 28; 

03 - Edson Francisco da Silva - Rua Dulce Duarte Carrijo, Quadra 04; 

04 - Jardim Redentor/Geisel - Rua Noé Onofre Teixeira, Quadra 03; 

05 - Engenheiro Octávio Rasi - Rua Manoel Lopes Neves, Quadra 01; 

06 - Mary Dota - Rua Américo Finazzi, Quadra 04; 

07 - Pousada I - Rua 41, quadra 01 (Entre as Ruas Joaquim Gonçalves Soriano, quadra 05 e Maurício Pereira de 

Lima); 

08 – Santa Edwirges - Rua Francisco do Rego Carranca, Quadra 01 

 

2.13.1. Equipamentos  disponíveis nos Ecopontos: 

 

Ecoponto 

Container 

Habitável ¹ 

utilizado 

como 

escritório 

Quant. de 

Caçambas ² 

Totem 

informativo 

³ 

Cobertura 

com telha 

fibrocimento 

Piso de 

concreto 
Hidrómetro 

Cercamento do 

perímetro 

Sorocabana 96102 4 126347 Não Não Número Parcialmente 

Mary Dota 96100 4 126342 Sim Sim  Total 

Pous.  da 

Esperança 
96101 4 

126343 Sim Sim  
Total 

 

Jd. 

Redentor/Geisel 

96099 4 

Sem número Sim Sim  

Total 
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Edson 

Franc. Da 

Silva 

96104 4 

126344 Sim Sim  

Total 

Pq. Viaduto 103883 4 Sem número Sim Sim  Total 

Eng. 

Octávio 

Rasi 

115300 4 

126341 Sim Sim  
Total 

 

Santa 

Edwirges 

 

- 2 

 

- 

Sim Não  

Total 

 

2.13.2. Container Habitável com as seguintes características: - confeccionado em chapa de aço galvanizado 

com pintura externa na cor branca neve; - comprimento mínimo de 06 (seis) metros; - largura mínimo de 2,30 

metros; - altura mínima de 2,40 metros; - forração térmica lateral e superior (teto); - composto por um banheiro 

de largura de 1,0m com pia e torneira, vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, um ponto com a instalação 

de um chuveiro elétrico, uma luminária com lâmpada fluorescente compacta, acesso através de porta com 

abertura interna e vitrô com grade para ventilação; - um escritório com largura de 3,00 m, porta com abertura 

externa com fechadura e dois suportes com cadeados de 30mm, vitrô de no mínimo 1,0 m de largura com grade 

com duas tomadas de uso geral e uma luminária com lâmpada fluorescente compacta já instaladas; - 

Almoxarifado com largura de 2,00m com uma tomada de uso geral e uma luminária com lâmpada fluorescente 

compacta já instaladas; - Instalação elétrica adequadas através de quadro elétrico com circuito independentes para 

alimentação da iluminação e tomadas; 

 

2.13.3. Caçamba estacionária para entulhos e similares, para transporte em caminhão polinguidaste, capacidade 

de 5m³, chapa 1/8" em chapas douradas a frio com reforço sem "U" tanto nas laterais como na traseira e dianteira, 

suporte inferior para basculagem de cantoneira dobrada a frio e travessão de aço, laminado de 1.1/4" de diâmetro 

e suporte para pega nas laterais de 1.3/4" de diâmetro com reforço em perfis "U" dobrado a frio, 04 drenos na 

parte inferior para escoamento de líquidos, pintura com fundo óxido de ferro e acabamento em tinta a base de 

poliuretano a dois componentes, na cor amarelo canário, com faixas refletivas de acordo com o sistema de 

sinalização aprovado pelo Contran e Normas Aplicativas para coletas de resíduos pela portaria do Conam a com 

logomarca da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, da Prefeitura Municipal de Bauru, numeração de 25 a 96. 

As soldas terão que ser inspecionadas para certificação de defeitos e incorreções de soldabilidade e ensaios por 

líquidos penetrantes, deverá atender as normas da ABNT; 

 

2.13.4. Especificação do totem: a estrutura possui dimensão de 2,00 x 6,00m, em tubo galvanizado 4” (sem 

reduções de diâmetro), chapa 12 (2,65 mm) em aço galvanizado com aplicação de tinta esmalte verde bandeira. 

Placa: em chapa galvanizada 16 (1,50 mm), recoberta por tinta esmalte branca aplicada com compressor sobre a 

frente e o verso da chapa. Gráficos: logotipos e fontes adesivadas na face frontal da placa. Sustentação: a 

sustentação da estrutura é através de 2 pés (chapa galvanizada 7/32 - 5,56 mm) soldados em base de travamento 

(chapa galvanizada 3/4 – 19 mm), cuja fixação é por chumbadores definidos pelo engenheiro responsável pela 

instalação do totem quando da época. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES 

 

 Sem prejuízo das disposições em Lei, constituem obrigações das Partes:  

 

3.1. DA CONTRATADA: 

 

3.1.1. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, 

nos termos do art. 65 § 1º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993; 

 

3.1.2. É de responsabilidade da CONTRATADA escolher e contratar pessoal devidamente habilitado para a 

função a ser exercida para a execução dos serviços, em seu nome, observando rigorosamente todas as prescrições 

relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, sendo considerada, nesse 

particular, como única empregadora; 

 

3.1.3. A CONTRATADA é responsável pelo transporte e alimentação dos seus associados , não cabendo 

qualquer ônus ao CONTRATANTE, sem responder por terceiros; 
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3.1.4. A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as normas de segurança, higiene e medicina do 

trabalho; 

 

3.1.5. Os funcionários deverão estar uniformizados e possuir acessórios e equipamentos de segurança 

conforme exigência das Normas Reguladoras sobre Segurança e Medicina do Trabalho vigente com crachá de 

identificação; 

 

3.1.6. A CONTRATADA é responsável perante o CONTRATANTE, por todos os atos de seus subordinados 

durante a execução dos serviços, correndo por conta única e exclusiva da CONTRATADA, quaisquer ônus 

legais, trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra despesa que de tal fato possa decorrer; 

 

3.1.6.1. Os associados eventualmente afastados deverão ser substituídos por outros, de categoria 

profissional idêntica. 

 

3.1.7. A CONTRATADA deverá adotar medidas, precauções e cuidados especiais para evitar danos materiais 

e pessoais a terceiros, pelos quais será inteira responsável; 

 

3.1.8. Todos os casos atípicos não mencionados neste instrumento deverão ser apresentados à fiscalização 

para sua definição e determinação; 

 

3.1.9. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 

no total ou em parte, do objeto do contrato quando constatados vícios, defeitos ou incorreções de execução ou de 

materiais empregados; 

 

3.1.10. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

possibilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado; 

 

3.1.11. A CONTRATADA deverá manter permanentemente no local do serviço um responsável, devidamente 

credenciado para receber, como seu representante, ordem de execução, dar andamento às providências nelas 

contidas ou delas decorrentes e tudo o mais necessário à boa execução dos serviços objeto deste contrato; 

 

3.1.12. Sempre que necessário, a CONTRATADA deverá reforçar a sua equipe de funcionários para permitir a 

execução dos serviços dentro dos prazos previstos, se ficar constatada tal necessidade; 

 

3.1.13. Terá a CONTRATADA que reforçar o seu parque de equipamentos se for constatada inadequação para 

realizar os serviços de acordo com cronograma ou se, em virtude de atraso em uma das suas fases, for necessário 

esse aumento de equipamentos para recuperação de tempo perdido, dentro do equilíbrio financeiro previsto no 

cronograma e na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993; 

 

3.1.14. Se necessário, a CONTRATADA praticará a substituição dos equipamentos defeituosos ou que 

estiverem em más condições de funcionamento; 

 

3.1.15. A CONTRATADA deverá executar rigorosamente o serviço, sendo vedada qualquer alteração ou 

acréscimo sem a competente autorização expressa do CONTRATANTE; 

 

3.1.16. A CONTRATADA obriga-se a impedir que o seu pessoal ou equipamento ingresse em propriedades de 

terceiros sem autorização do proprietário possuidor ou detentor, respondendo por qualquer dano que tal 

procedimento originar; 

 

3.1.17. Correrão por conta e risco da CONTRATADA todas as despesas, inclusive os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato; 

 

3.1.18. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante todo o prazo de vigência do contrato, as condições de 

habilitação exigidas na legislação vigente; 

 

3.1.19. Não realizar quaisquer comercializações nos Ecopontos; 
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3.1.20. Implantar e realizar conjuntamente com o CONTRATANTE campanhas e materiais educativos, 

referentes à coleta seletiva e seu desenvolvimento no decorrer do prazo do contrato, conforme estabelecido no 

plano de trabalho; 

 

3.1.21. Fornecer uniformes padronizados e aprovados pela Secretaria ddo Meio Ambiente - SEMMA além de 

equipamentos de proteção individual - EPIs (luva, botina, boné árabe com aba, filtro solar) aos 

cooperados/associados, fiscalizando e exigindo o seu uso obrigatório e procedimentos adequados nas situações 

de trabalho, visando o bem estar e a preservação de sua saúde; 

 

3.1.22. Utilizar o espaço público descrito no objeto do contrato, para recepção gratuita dos resíduos da 

construção civil (RCC) até um metro cubico a cada 120 (cento e vinte) dias por gerador, identificando o endereço 

e CPF, conforme Decreto Municipal nº 11.689, de 21 de outubro de 2.011, bem como a recepção de materiais 

recicláveis, pilhas e baterias, óleo de cozinha e volumosos, todos estes materiais deverão ser segredados e 

acondicionados corretamente até que seja realizada a coleta para destinação nos locais de recepção, sendo vedada 

a recepção desses em grandes quantidades, sendo vedada a recepção de outros resíduos em especial resíduos de 

serviços de saúde, orgânicos, industriais; 

 

3.1.23. Armazenar os resíduos recebidos em local seguro, protegido contra intempéries e ações de degradação 

até que sejam destinadas as áreas receptoras; 

 

3.1.24. Não utilizar os resíduos recicláveis recebidos nos Ecopontos em finalidade distinta da estabelecida no 

contrato; 

 

3.1.25. Orientar seus funcionários para que orientem os munícipes no momento do descarregamento da carga e 

não cobrar quaisquer importâncias do Munícipe, a qualquer título; 

 

3.1.26. Não ceder o espaço a terceiros sob qualquer hipótese bem como não poderá permitir a participação de 

terceiros não cooperados ou não associados na consecução do objeto do presente objeto, ainda que a título 

gratuito ou mediante relação empregatícia, ressalvando o disposto no item 2.6; 

 

3.1.27. Utilizar os equipamentos e bens exclusivamente para cumprir o objeto contratado, em conformidade 

com os itens 1.1 e 2.12; 

 

3.1.28. Fazer contato com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Bauru – SEMMA, para retirada dos 

Resíduos da Construção Civil (RCC), quando houver excesso, além da programação já definida; servindo 

também para os outros resíduos também de responsabilidade do CONTRATANTE; 

 

3.1.29. Manter pelo menos um funcionário alfabetizado por turno, sendo obrigatório o preenchimento do 

formulário da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA, mantendo registro de dados de entrada e saída 

com o documento que controla a entrada e saída de material no Ecoponto e entregar todas as segundas feiras ou 

no próximo dia útil em caso de feriado ou ponto facultativo na sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - 

SEMMA, sob pena de advertência, ou via eletrônico entre Ascam e Secretaria Municipal do Meio Ambiente - 

SEMMA; 

 

3.1.30. Zelar e manter às suas custas o espaço físico cedido em perfeito estado de conservação, segurança e 

limpeza, bem como a manutenção dos bens quanto necessário assim como o asseio e organização do local até o 

transporte dos resíduos; 

 

3.1.31. Comunicar à da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA para qualquer alteração física do 

local cedido, bem como dos equipamentos colocados à disposição, fazendo inclusive Boletim de Ocorrência 

Policial em caso de danos ou acidentes causados por terceiros; 

 

3.1.32. Adotar em até 60 (sessenta) dias o horário de funcionamento dos Ecopontos operando conforme a 

tabela abaixo: 
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Ecoponto Segunda a Sexta feira Aos Sábados Aos Domingos Feriados nacionais 

Sorocabana Das 07h às 19h Das 07h às 19h Das 08h às 16h Das 08h às 16h 

Mary Dota Das 07h às 19h Das 07h às 19h Das 08h às 16h Das 08h às 16h 

Pousada da Esperança Das 07h às 19h Das 07h às 19h Das 08h às 16h Das 08h às 16h 

Jd. Redentor/Geisel Das 07h às 19h Das 07h às 19h Das 08h às 16h Das 08h às 16h 

Edson Franc. Da Silva Das 07h às 19h Das 07h às 19h Das 08h às 16h Das 08h às 16h 

Pq. Viaduto Das 07h às 19h Das 07h às 19h Das 08h às 16h Das 08h às 16h 

Eng. Octávio Rasi Das 07h às 19h Das 07h às 19h Das 08h às 16h Das 08h às 16h 

Santa Edwirges  Das 07h às 19h Das 07h às 19h Das 08h às 16h Das 08h às 16h 

*Exceto Natal e Ano Novo 

 

3.1.33. Entregar ao CONTRATANTE através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA o 

relatório digital mensal conforme modelo abaixo: 

 

MÊS -   

 

Peso total recebido dos Ecopontos   

Tipo de Material Total triado KG Total comercializado KG 

Metal   

Óleo   

Papel   

Plástico   

Vidro   

Outros   

Total de Rejeito  

Valor correspondente aos rejeitos 

em  

% 

  

 

3.1.34. Comunicar imediatamente e protocolar qualquer anormalidade no cumprimento do contrato; 

 

3.1.35. Responsabilizar-se pela destinação ecologicamente correta dos rejeitos oriundos da triagem do 

processamento dos resíduos; 

 

3.1.36. Após findo o prazo de vigência do contrato, fica vedada a permanência na posse dos bens cedidos 

devendo a CONTRATADA restituir os bens cedidos no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias após 

findo o prazo de vigência do presente termo, ou, se encerrado por qualquer razão, os bens cedidos deverão ser 

restituídos ao CONTRATANTE, nas mesmas condições em que estava quando o recebeu, respondendo a 

CONTRATADA pelos danos ou prejuízos causados; 

 

3.1.37. Toda e qualquer benfeitoria necessária a ser realizada nos objetos cedidos, deverão ser precedidas de 

autorização, e serão incorporadas ao patrimônio do CONTRATANTE ao término deste termo, não sendo objeto 

de indenização futura. 

 

3.2. DO CONTRATANTE: 

 

3.2.1. Repassar os bens objetos da cessão conforme contrato; 

 

3.2.2. Acompanhar e fiscalizar a execução deste termo através da Secretaria Gestora; 

 

3.2.3. Não liberar nenhum bem ou equipamento sem que haja um projeto e plano de trabalho aprovado pela 

Secretaria Gestora; 
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3.2.4. Receber, analisar e aprovar os projetos/plano de trabalho apresentados pela entidade; 

 

3.2.5. Fiscalizar o uso dos bens e equipamentos cedidos para serem integralmente aplicados de acordo com os 

projetos aprovados; 

 

3.2.6. Receber e analisar as Prestações de contas; 

 

3.2.7. Promover o fomento da coleta seletiva e da reciclagem de materiais a fim de estimular o crescimento e o 

desenvolvimento social e das associações envolvidas com este ramo de atividade, em estrita observação ás 

legislações vigentes; 

 

3.2.8. Promover a orientação técnica para a realização das atividades de coleta, triagem e processamento dos 

resíduos por intermédio do Departamento de Ações de Recursos Ambientais; 

 

3.2.9. Colocar à disposição da CONTRATADA os objetos de cessão, para a finalidade descrita neste contrato; 

 

3.2.10. Respeitar os prazos fixados no contrato; 

 

3.2.11. Fiscalizar o uso dos objetos colocados à disposição da CONTRATADA; 

 

3.2.12. Vistoriar as dependências da CONTRATADA para verificar o uso e conservação dos bens e 

equipamentos cedidos; 

 

3.2.13. Normatizar e reorientar as ações decorrentes do contrato se for o caso, responsabilizando-se por ele em 

virtude de paralisação das atividades ou de outro fato relevante que venha a ocorrer, de modo que se evite a 

descontinuidade das ações pactuadas; 

 

3.2.14. Designar um funcionário para ser Gestor do contrato com a finalidade de acompanhar a execução e 

fiscalização deste; 

 

3.2.15. Fiscalizar e gerir o contrato, zelando pelo seu bom e fiel cumprimento; 

 

3.2.16. Realizar o transporte de todo material recebido nos Ecopontos e transporta-los para as áreas receptoras, 

limitando-se ao perímetro urbano no município de Bauru-SP e aos horários de funcionamento definidos pela 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA; 

 

3.2.17. Realizar a emissão previa do Controle de Transporte de Resíduos - CTR no ato da colocação de 

caçambas nos Ecopontos; 

 

3.2.18. Manutenção de banco de dados e monitoramento com base nos registro realizado nos Ecopontos, 

provendo formulários para a a associação quando necessário; 

 

3.2.19. Analisar as propostas de reformulação do contrato, desde que representadas previamente, por escrito. 

Acompanhadas de justificativa e que não impliquem mudança de objeto; 

 

3.2.20. O desembolso deverá ocorrer conforme plano de trabalho e termo assinado. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto descrito na Cláusula Primeira a importância de R$ 

1.357.880,04 (um milhão, trezentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e oitenta reais e quatro centavos), que será suportada pela 

Dotação Orçamentária do Município de Bauru, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA, que serão pagos conforme o 

cronograma financeiro e plano de trabalho. 

 

4.2. Nos preços acima estão embutidos transporte, carga e descarga do objeto, inspeção, impostos, taxas e 

emolumentos legais, insumos e demais encargos, inclusive previdenciários e trabalhistas que possam vir a gravá-los, sendo de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA a quitação destes. 
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4.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, a contar da entrega da nota fiscal na Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente -SEMMA, obedecendo à ordem cronológica de sua exigibilidade mediante ordem bancária através de 

instituição financeira a ser determinada pela CONTRATADA. 

 

4.4. O contrato não sofrerá quaisquer tipos de alteração em seu valor, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 65 da 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

4.5. Na eventual hipótese de problemas orçamentários e ou financeiros por parte do CONTRATANTE, a realização 

dos serviços poderá vir a ser suspensa até a devida adequação, ou mesmo cancelada, sem que isso represente quebra de contrato a 

ensejar rompimento de avença e ou justificar pagamento de multa. 

 

4.6. No caso de atraso no pagamento por parte do CONTRATANTE haverá a incidência de juros moratórios de 1% 

(um por cento) ao mês ou fração, a contar da data prevista para pagamento até o efetivo pagamento. 

 

4.7. As Notas Fiscais deverão conter o número do contrato, a modalidade licitatória e o número da licitação. 

 

 

4.7.1. A Nota Fiscal deverá obrigatoriamente estar acompanhada dos seguintes documentos: 

 

4.7.1.1. Apresentar a regularidade fiscal com as seguintes certidões : Certidão Negativa de Débitos 

relativos aos tributos federais e a dívida ativa da união, certificado de regularidade do FGTS-CRF, 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas,  Certidão Negativa de Débitos Municipais e  Certidão 

Negativa de Débitos tributários da dívida ativa do estado de São Paulo. 

 

4.7.2. No caso da CONTRATADA se omitir na apresentação dos documentos acima descritos, o 

CONTRATANTE efetuará a notificação para que a CONTRATADA apresente os documentos no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da notificação, sob pena de abertura de procedimento de 

aplicação de penalidades, estando sujeita a rescisão unilateral do contrato, nos termos do art. 78, I c/c art. 79 da 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e da denúncia da situação ao órgão competente do Ministério do 

Trabalho e Emprego para as providências pertinentes. 

 

4.7.3. Também no corpo da Nota Fiscal, deverá a CONTRATADA, destacar a retenção do ISSQN quando 

obrigatórias. Em caso negativo, a CONTRATADA deverá apresentar declaração formal de que é beneficiária de 

tal(is) isenção(ões). 

 

4.8. Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas à execução do presente contrato, cabendo ao 

CONTRATANTE exclusivamente o pagamento da importância CONTRATADA. 

 

4.9. Fica vedado qualquer faturamento por parte de terceiros. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DAS PENALIDADES 

 

5.1. No caso de atraso injustificado na execução do contrato ou de sua inexecução parcial, o CONTRATANTE 

reserva-se o direito de aplicar multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, até o total de 05 (cinco) dias sobre o valor do contrato, 

além das demais sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 

17 de julho de 2.002, quais sejam: 

 

5.1.1. Advertência; 

 

5.1.2. Multa de até 10% (dez por cento) do valor total do contrato pela rescisão unilateral, sem prejuízo da 

aplicação da multa prevista no item 5.1; 

 

5.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a 

Administração, com prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 
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5.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e depois de decorridos o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

CLÁUSULA SEXTA: ÓRGÃO GERENCIADOR E GESTOR DO CONTRATO 

 

6.1. O CONTRATANTE designa como ÓRGÃO GERENCIADOR do contrato a Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente que terá a incumbência de efetuar a prática de todos os atos de controle e gerenciamento deste contrato. 

 

6.2. O CONTRATANTE designa ainda, como Gestor e Gestor Suplente do contrato, respectivamente, o Sr. 

AUGUSTO MENDES e Sr. MARCOS PICOLI FERREIRA, servidores vinculados a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 

 

6.3. A CONTRATADA designa como Gestor do contrato, o Sr. DORIVAL JOSÉ CORAL, portador do RG nº 

18.129.874 e CPF nº 027.820.328-01, conforme constante na sua Proposta de Preços, que é parte integrante deste documento. 

 

6.4. Ao(s) gestor (es) do contrato por parte do CONTRATANTE, terá as atribuições previstas no art. 67 da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, compete: 

 

6.4.1. Assegurar-se, quando do contrato, quanto aos valores praticados, informando ao órgão gerenciador 

eventual desvantagem, quanto à sua utilização; 

 

6.4.2. Zelar pelos demais atos da CONTRATADA, relativos ao cumprimento das obrigações assumidas, e 

também, em coordenação com o órgão gerenciador, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do 

descumprimento de cláusulas contratuais; 

 

6.4.3. Informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa da CONTRATADA em atender as 

condições estabelecidas no edital, quanto às divergências relativas ao fornecimento ou as características e origem 

dos sistemas registrados. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS RESPONSABILIDADES 

 

 Sem prejuízo das disposições em Lei, constituem responsabilidades das Partes:  

 

7.1. DO CONTRATANTE: 

 

7.1.1. Fornecer manuais específicos de prestação de contas por ocasião da celebração das parcerias, 

informando previamente eventuais alterações no seu conteúdo; 

 

7.1.2. Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à comissão de 

monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação 

da prestação de contas devida pela Associação; 

 

7.1.3. Promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria; 

 

7.1.4. Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou 

entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as 

obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades; 

 

7.1.5. Manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de 

trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento; 

 

7.1.6. Divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na 

parceria; 

 

7.1.7. Instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de 

irregularidades na execução do objeto da parceria. 
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7.2. DA CONTRATADA: 

 

7.2.1. Manter escrituração contábil regular; 

 

7.2.2. Prestar contas das atividades desenvolvidas; 

 

7.2.3. Divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça 

suas ações todas as parcerias celebradas com o poder público, contendo, no mínimo, as informações requeridas 

no parágrafo único do art. 11 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2.014; 

 

7.2.4. Dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas parceiras, do controle interno e do 

Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos 

de transferências regulamentados pela Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2.014, bem como aos locais de 

execução do objeto; 

 

7.2.5. Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais relacionados à execução do objeto previsto no contrato, não implicando responsabilidade solidária ou 

subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido 

pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO 

 

 O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, quando: 

 

8.1. Não forem cumpridas as obrigações constantes neste contrato apto obediência à Cláusula Terceira, item 

2.4; 

 

8.2. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, após obediência à Cláusula 

Terceira, item 2.4; 

 

8.3. Por razões de interesse público devidamente demonstrados e justificados pela Administração; 

 

8.4. O cumprimento irregular de cláusulas conveniadas, especificações ou prazos ou mal uso dos objetos 

cedidos; 

 

8.5. A paralisação dos serviços constantes neste objeto, sem justa causa e prévia comunicação ao 

CONTRATANTE; 

 

8.6. A cessão ou transferência, total ou parcial, ou o empréstimo dos bens objetos da cessão para terceiros; 

 

8.7. O não atendimento das determinações do contrato ou de autoridades designadas para acompanhar e 

gerenciar a execução do objeto do presente instrumento. 

 

CLÁUSULA NONA: DO FORO 

 

9.1. Fica eleito o foro da Comarca de Bauru para dirimir duvidas que não puderem ser resolvidas em comum acordo 

entre as partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

10.1. O presente acordo poderá ser denunciado por qualquer das partes, rescindido por inadimplemento de qualquer  de 

suas clausulas, obedecendo o disposto neste instrumento e legislação pertinente. 

 

10.2. Integra este acordo, o Plano de Trabalho aprovado pela secretaria responsável, bem como relatórios de prestação 

de contas. 
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10.3. Sendo cumprido pelas partes e findado o prazo de vigência, este acordo por si só se encerra. 

 

10.4. Por estar acordado com as cláusulas, firmam o acordo em 04 (quatro) vias de igual teor nas presenças das 

testemunhas abaixo assinadas e qualificadas. 

 

 Bauru, 30 de outubro de 2.019. 

 

 

 

 

 

AIRTON IÓSIMO MARTINEZ 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

 

 

 

 

 

GISELE MORETTI 

ASCAM- ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE BAURU E REGIÃO 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

              

NOME:       NOME: 

RG:       RG: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: ASCAM - ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE BAURU E REGIÃO 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 9.598/19 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta e plano de trabalho devidamente anexados ao Processo 

Administrativo nº 104.743/19, a realizar a Gestão e operação dos Ecopontos incluindo sua conservação, manutenção, recebimento de 

resíduos descartados nestes equipamentos públicos, passíveis de retorno ao ciclo produtivo, incluindo a utilização dos equipamentos 

já instalados  nestes locais pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, melhor descritos no Termo de Referência constante no 

Processo, em conformidade com o item 2.12 

 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

 

 

1. Estamos CIENTES de que: 

 

a) O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite 

processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

 

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, 

mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o 

estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

 

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao 

aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1.993, iniciando-se, a 

partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

 

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo 

interessado, peticionando no processo. 

 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor 

recursos e o que mais couber. 

 

 

 Bauru, 30 de outubro de 2.019. 
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GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: Augusto Mendes 

Cargo: Diretor de Divisão 

CPF: XXXXXXXXXXXX  RG: XXXXXXXXXXX 

Data de Nascimento: XXXXXXXXXXX 

Endereço Residencial completo: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E-mail institucional: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E-mail pessoal: XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Telefone: XXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

PELO CONTRATANTE: 

Nome: Airton Iósimo Martinez 

Cargo: Secretário Municipal do Meio Ambiente 

CPF: 015.163.918-37 RG: 9.710.102 

Data De Nascimento: 24/11/1.959 

Endereço residencial completo: Av. Nossa Senhora de Fátima nº 16-60, Torre I, Apto. 74 – Jd. América 

E-mail institucional: airtonmartinez@bauru.sp.gov.br 

E-mail pessoal: airtoniosimo@gmail.com 

Telefone: Residencial: (14) 3226-4971 – (Cel.): (14) 99738-8728 

 

 

PELA CONTRATADA: 

Nome: Dorival José Coral 

Cargo: Representante Legal 

CPF: 027.820.328-01 RG: 18.129.874 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço Residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional: ascamsemlimites@gmail.com 

E-mail pessoal:___________________________________________________ 

Telefone(s): _____________________________________________ 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

AIRTON IÓSIMO MARTINEZ 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

airtonmartinez@bauru.sp.gov.br 

 

CONTRATADA 

 

 

 

 

 

GISELE MORETTI 

ASCAM - ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE BAURU E REGIÃO 

ascamsemlimites@gmail.com 

mailto:airtonmartinez@bauru.sp.gov.br
mailto:airtoniosimo@gmail.com
mailto:airtonmartinez@bauru.sp.gov.br
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ESTADO DE SÃO PAULO 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU CONTRATO OU ATO JURÍDICO ANÁLOGO E/OU TERMO 

ADITIVO, MODIFICATIVO OU COMPLEMENTAR 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

ORGÃO OU ENTIDADE: GABINETE DO PREFEITO 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: ASCAM - ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE BAURU E REGIÃO 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 9.598/19 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta e plano de trabalho devidamente anexados ao Processo 

Administrativo nº 104.743/19, a realizar a Gestão e operação dos Ecopontos incluindo sua conservação, manutenção, recebimento de 

resíduos descartados nestes equipamentos públicos, passíveis de retorno ao ciclo produtivo, incluindo a utilização dos equipamentos 

já instalados  nestes locais pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, melhor descritos no Termo de Referência constante no 

Processo, em conformidade com o item 2.12 

 

 

NOME: AIRTON IÓSIMO MARTINEZ 

CARGO: Secretário Municipal do Meio Ambiente 

RG Nº: 9.710.102 

CPF Nº: 015.163.918-37 

DATA DE NASCIMENTO: 24/11/1.959 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Av. Nossa Senhora de Fátima nº 16-60, Torre I, Apto. 74 – Jd. América 

CEP: 17017-337 

ENDEREÇO COMERCIAL: Avenida Alfredo Maia nº 1-10 – Vila Falcão 

TELEFONE: (14) 3234-6849 – 3223-3928 

E-MAIL: meioambiente@bauru.sp.gov.br 

ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO / SETOR: Avenida Alfredo Maia nº 1-10 – Vila Falcão 

 

 

(*) Não deve ser o endereço do Órgão/Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado, caso não esteja mais exercendo o 

mandato ou cargo 

 

 

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS DO TCESP 

 

 

NOME: AIRTON IÓSIMO MARTINEZ 

CARGO: Secretário Municipal do Meio Ambiente 

ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO / SETOR: Avenida Alfredo Maia nº 1-10 – Vila Falcão 

TELEFONE E FAX: (14) 3234-6849 – 3223-3928 

E-MAIL: meioambiente@bauru.sp.gov.br 

 

mailto:meioambiente@bauru.sp.gov.br
mailto:meioambiente@bauru.sp.gov.br

