
ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE QUILOMBO  

Departamento Jurídico 

 

 

TOMADA DE PREÇOS PARA COMPRAS E SERVIÇOS N. 68/2021. 

 

CONTRATO ADITIVO Nº 210/2021 

 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº.193/2021. 

 

 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 

SUPERIOR Nº 193/2021, QUE ENTRE SI FAZEM DE 

UM LADO O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E A 

EMPRESA ESPAÇO VERDE FLORICULTURA E 

PAISAGISMO EIRELI, NOS TERMOS DA LEI 

FEDERAL N. 8.666/93.  

 

O MUNICÍPIO DE QUILOMBO, ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de 

direito público interno inscrita no CNPJ 83.021.865/0001-61, com sede à Rua Duque de 

Caxias, 165, Quilombo/SC, CEP: 89.850-000, neste ato representado por seu Prefeito 

Municipal, Exmo. Sr. SILVANO DE PARIZ, brasileiro, solteiro em união estável, inscrito no 

RG 2.031.348 e CPF 579.998.729-20, residente e domiciliado à Rua Jacob Simon, 71, Bairro 

Bela Vista, Quilombo/SC, CEP: 89.850-000, denominado para este instrumento particular de 

CONTRATANTE e do outro lado a empresa ESPAÇO VERDE FLORICULTURA E 

PAISAGISMO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida 

Cel.Ernesto Francisco Bertaso nº 424, sala 02, centro, Quilombo-SC, inscrita no CNPJ sob nº 

27.919.980/0001-87, representada neste ato por seu Sócio-Gerente Sr. MAURO STUANI, 

brasileiro, do comércio, residente e domiciliado na Rua Jacob Simon nº 122, casa, Bairro Bela 

Vista, na cidade de Quilombo-SC, portador da R.G. n.º 3583029-SSP/SC e do CPF nº 

017.817.419-05, denominada para este instrumento particular de CONTRATADO, tem justo 

e contratado a prestação de serviços, conforme as cláusulas e condições estabelecidas, 

mediante seleção através de Processo Licitatório Tomada de Preços para Compras e 

Serviços n. 68/2021, homologado em 19/11/2021, observadas as normas e disposições legais 

estabelecidas pela Lei Federal n. 8.666/93 e demais normas pertinentes: RESOLVEM entre 

si e na melhor forma de direito, aditar o Contrato de nº 35/2019 para fazer constar as 

seguintes alterações: 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO 

 

1. Fica retificada a Cláusula Primeira do Contrato nº 193/2021, passando a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“1.1 O presente contrato tem por objeto a execução dos serviços abaixo descritos e com 

as seguintes especificidades: 

 

I - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, (CENTRO E BAIRROS), E NA UNIDADE DO 

FRIGORÍFICO AURORA, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, PRÓXIMO 

À SC-157, 06 (SEIS) VEZES POR SEMANA, DE SEGUNDA À SÁBADO NO CENTRO 

DA CIDADE,  E 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA, EM DIAS INTERCALADOS, EM 
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CADA BAIRRO DO PERÍMETRO URBANO E NO LOTEAMENTO FLACH DO 

MUNICÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO, SENDO QUE DEVERÁ SER 

TRANSPORTADO ATÉ A DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO, SITUADO NA LINHA 

BALIZA S/Nº MUNICÍPIO DE XANXERÊ - SC, A UMA DISTÂNCIA APROXIMADA 

DE 85KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO; 

 

  Na execução dos serviços de coleta e transporte, de resíduos sólidos urbanos e 

comerciais compatíveis, deverão ser observadas as normas técnicas apropriadas e em especial 

as seguintes orientações: 

 

LIXO DOMICILIAR:  

 

  Entendido como os resíduos sólidos, classificados como classe II, pela Norma NBR 

10004/2004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, também conhecido 

como lixo residencial ou doméstico, geralmente constituído de resíduos inaproveitáveis 

resultantes do preparo de refeições, sobra de alimentos, invólucros, papéis, papelões, 

plásticos, vidros, vasilhames, metais e outros inerentes às atividades domésticas. 

 

LIXO COMERCIAL: 

 

  Entendido como os resíduos classificados na classe II, pela Norma NBR 10004/2004, 

originários dos estabelecimentos comerciais, como lojas em geral, lanchonetes, 

restaurantes, estabelecimentos bancários, escritórios, hotéis e outros, constituindo-se 

comumente de papéis, papelões, plásticos, restos de refeições resíduos decorrentes de seu 

preparo, embalagens diversas, inclusive madeiras, metais e outros, não integrando os resíduos 

de atividades industriais. 

 

DA COLETA DE LIXO:  

 

 O lixo identificado no item I, subitens 1.1.1. e 1.1.2, supra, será coletado na sede do 

município, (centro) e na unidade do frigorífico aurora, localizado no distrito industrial, 

próximo à SC-157, 06 (seis) vezes por semana, e em cada Bairro do perímetro urbano e no 

loteamento Flach do município, 03 (três) vezes por semana, em dias intercalados, de segunda 

à sábado, pelo período matutino, sendo que deverá ser transportado até a disposição final do 

lixo, situado na linha Baliza s/nº município de Xanxerê - SC, a uma distância aproximada de 

85km da sede do município de Quilombo, com equipamentos e pessoal a serem fornecidos 

pela licitante vencedora desta licitação. 

 

DO TRANSPORTE DO LIXO:  

 

 O lixo será transportado por meio de equipamentos de transporte hábeis e exclusivos 

para esta atividade (caminhão com guincho adaptado para descarregamento dos containers) de 

propriedade ou de responsabilidade de operação da empresa licitante. 

 

DA DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO:  

 

 O lixo deverá ser coletado e transportado até a disposição final do lixo, situado na 

linha Baliza s/nº município de Xanxerê – SC. 
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II -  FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, 06 

(SEIS) VEZES POR ANO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA 

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. OS DIAS E HORÁRIOS DE RECOLHIMENTO 

SERÃO FIXADOS DE COMUM ACORDO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA 

CONTRATADA; 

 

 

A proponente vencedora se obriga a realizar a coleta e transporte de resíduos sólidos 

no interior do Município de Quilombo - SC, 06 (seis) vezes por ano, conforme solicitação da 

Secretaria da Agricultura e meio Ambiente, nos dias e horários fixados de comum acordo 

entre o município e a empresa contratada; 

 

DO TRANSPORTE DO LIXO 

 

O lixo será transportado por meio de equipamentos de transporte hábeis e exclusivos 

para esta atividade, de propriedade ou de responsabilidade de operação da empresa licitante. 

 

DA DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO 

 

O lixo deverá ser coletado e transportado até a disposição final do lixo, situado na 

linha Baliza s/nº município de Xanxerê – SC. 

 

 

III - FORNECIMENTO DE EQUIPES COMPOSTAS POR TRABALHADORES, 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL, LIMPEZA E VARRIÇÃO, 

PODA DE ÁRVORES E RECOLHIMENTO DE GALHOS E ENTULHOS, PINTURA DE 

MEIO FIO, PONTES, PRAÇAS, POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CERCAS, 

MUROS, CEMITÉRIO E DEMARCAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, 

LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO, AJARDINAMENTOS DE PRAÇAS, RUAS, 

CANTEIROS, RÓTULAS, COMPLEXO TURÍSTICO E ESCOLAS, E LIMPEZA DO 

CEMITÉRIO MUNICIPAL. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS 

CONFORME SOLICITAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DOS 

SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, EM TODAS AS VIAS, LOGRADOUROS E 

LOCAIS PÚBLICOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO (CENTRO, BAIRROS 

E INTERIOR) E NOS ACESSOS SUL, NORTE E CENTRAL ATÉ A SC-157, BEM COMO 

NO DIQUE DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS DO CÓRREGO KENEDY DA SEDE DO 

MUNICÍPIO E NO PARQUE DAS CATARATAS DE SALTO SAUDADES (INTERIOR), 

DISPONIBILIZANDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E 

MÁQUINAS, NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

 

III - DAS EQUIPES-PADRÃO 

 

      Fornecimento de equipes compostas com número de pessoas suficientes para a para 

a prestação dos serviços, abaixo relacionados: 
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CAPINA MANUAL:  

 

 Consiste no controle e eliminação de vegetação (ervas daninhas) e limpeza completa, 

nas vias urbanas, passeios públicos, praças, complexo turístico, rotatórias, canteiros, Unidades 

Sanitárias e Escolas da sede e do Interior do Município e demais locais determinados pelo 

Município, que prejudique o aspecto urbanístico das mesmas.  

  Estes serviços serão executados manualmente através de ferramental adequado como 

enxadas, pás, foices ou assemelhados, observando a legislação vigente e pessoal adequado 

para a execução dos serviços.  

 

LIMPEZA E VARRIÇÃO:  

 

 Consiste na varredura e/ou lavagem de pisos, calçadas, passeios e ruas do perímetro 

urbano e outros locais determinados pelo Município. 

 E caso de chuvas torrenciais com acúmulo de lodo, o município poderá 

disponibilizará um caminhão pipa, retroescavadeira e caminhão para auxílio na limpeza. 

 

PODA DE ÁRVORES E RECOLHIMENTOS DIVERSOS:  

 

 Consiste no corte, recolhimento e trituração dos galhos das árvores, plantadas em 

passeios públicos, que estão em contato eminente com a rede de energia elétrica, 

apresentando perigo à população.   

 Após a trituração, deverá o material ser depositado em local apropriado, de 

responsabilidade da empresa contratada, sendo que quando o município achar necessário a 

utilização da compostagem, a empresa deverá fornecer ao município.  

 Retirada de quaisquer entulhos depositado dentro das vias públicas, removendo-os 

para local adequado, sendo de responsabilidade exclusiva da contratada o licenciamento do 

espaço junto ao órgão competente. 

 Realizar a coleta e destinação de animais mortos, imediatamente após o comunicado, 

removendo-os para o local adequado de responsabilidade da empresa. 

 

PINTURA DE MEIO FIO E OUTRAS:  

 

 Consiste na aplicação de uma demão contínua de tinta à base de cal, nos meios fios 

dos passeios e canteiros centrais dos logradouros públicos e nas ruas conforme solicitado pelo 

município, sendo que a tinta e o material para pintura serão fornecidos pela contratante. 

 Pintura de faixas de sinalização, meios-fios, canteiros, muros, túmulos no cemitério, 

entre outras solicitadas pelo município, sendo que a tinta e o material para pintura serão 

fornecidos pela contratante. 

 Colocar e/ou substituir placas de sinalizações, fornecidas pela contratante. 

 

LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO, BUEIROS, PONTES E LIMPEZA DAS LIXEIRAS 

E DOS CONTAINERS:  

 

 Consiste na desobstrução periódica das bocas de lobo, bueiros e pontes de drenagem 

pluvial, referente aos detritos e entulhos que acumulam ao longo do tempo, com auxílio na 

reposição de tubos, meios-fios, reparos de calçamento e bocas de lobo. 

 Consiste na limpeza e higienização de todas as lixeiras e dos containers a cada 10 

dias. 



ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE QUILOMBO  

Departamento Jurídico 

 

 

AJARDINAMENTOS:  

 

 Consiste no ajardinamento das escolas, creches e unidades sanitárias municipais da 

sede e interior do município, na parte externa do Centro Administrativo, bem como praças, 

complexo turístico, rotatórias, canteiros e demais locais determinados pelo Município, sendo 

que os serviços de ajardinamento consistirão em:  

 Preparar canteiros e leitos de semeadura e enraizamento de mudas com substratos 

(fornecido pela contratante); 

 Repicar, transplantar, deslocar, podar, desbrotar e triturar mudas diversas; 

 Capinar, implantar, manter e reformar jardins, canteiros; 

 Detectar e comunicar problemas no desenvolvimento das plantas; 

 Implantar, cortar, adubar, controlar ervas daninhas e demais atividades para manter a 

boa aparência dos gramados. 

 Plantar grama nos locais solicitados pelo Município, sendo que a grama será 

fornecida pela contratante; 

 Espalhar britas nos locais solicitados pelo Município, sendo que a brita será 

fornecida pela contratante. 

 Manusear ferramentas e equipamentos de jardinagem; 

 

LIMPEZA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL: 

 

 Limpeza de todo o cemitério municipal, quando for solicitado, incluindo a retirada 

de entulhos e acondicionamento em local adequado. 

 O Município reserva-se exclusivamente o direito de indicar os serviços, locais e 

momentos de estes serem executados. 

 

A EMPRESA DEVERÁ AINDA: 

 

Zelar pela guarda e conservação dos materiais e equipamentos de trabalho; 

Zelar pelo cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho e utilizar 

adequadamente equipamentos de proteção individual e coletiva; 

Manter-se atualizada sobre a normas relativas à função; 

Ter iniciativa e contribuir para o bom funcionamento da unidade em que estiverem 

desempenhando as suas tarefas; 

Tratar o público com zelo e urbanidade; 

Manter conduta profissional compatível com os princípios reguladores da 

Administração Pública, especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da publicidade, da razoabilidade e da eficiência. 

Disponibilizar todo pessoal necessário para a execução dos serviços, correndo por sua 

conta também os encargos necessários e demais exigências das leis trabalhistas, 

previdenciárias, fiscais, comerciais e outras de qualquer natureza, bem como indenização de 

acidentes de trabalho de qualquer natureza, respondendo a contratada pelos danos causados 

por seus empregados, auxiliares e prepostos, ao patrimônio público e a outrem. 

Disponibilizar pessoal com capacidade física e qualificação para a execução dos 

serviços inerentes ao objeto da presente licitação. 

Manter nos serviços, objeto da presente licitação, empregados cuidadosos, atenciosos 

e educados com o público (munícipes). 

Substituir funcionários, cuja conduta dos mesmos estiverem prejudicando a execução 

dos serviços, quando solicitado pelo Município, sendo que o afastamento dos mesmos deverá 
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ocorrer no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

Se a dispensa der origem à ação na justiça, o MUNICÍPIO não terá, em nenhum caso, 

qualquer responsabilidade. 

Durante a execução dos serviços é absolutamente vedado, por parte do pessoal da 

CONTRATADA, a execução de outras tarefas que não sejam objeto deste edital. Será 

terminantemente proibido aos empregados da CONTRATADA ingerir ou estarem sob efeito 

de bebidas alcoólicas ou substâncias tóxicas, e de pedirem gratificações ou donativos de 

qualquer espécie, durante a execução dos serviços. 

A empresa deverá ter seus funcionários uniformizados e asseados, com camisas ou 

camisetas fechadas, calças e calçados. 

O fornecimento dos EPIs para os funcionários é obrigatório e será de responsabilidade 

da CONTRATADA, de acordo com a atividade que realizarem e equipamentos que 

utilizarem. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

1. Excetuadas as alterações introduzidas pelo presente Termo Aditivo, as demais 

cláusulas, itens e condições contratuais estabelecidas através do Contrato nº.193/2021 de 

22/11/2022, firmados entre as partes acima qualificadas, permanecem em pleno vigor.  

  

2. E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, na presença de duas (2) 

testemunhas, abaixo assinadas para que surta seus efeitos legais. 

 

 

 

QUILOMBO SC, 22 de dezembro de 2021. 

 

 

 

_______________________________               _________________________________  

           SILVANO DE PARIZ                             MAURO STUANI 

              Prefeito Municipal                                                  P/CONTRATADA 

             P/CONTRATANTE 

 

 

 

Testemunhas: 

 

__________________________                       _____________________________ 

Nome: Ivanete Bison                                            Nome: Caroline Piana Grigol 

CPF:  023.046.509-96                                          CPF: 077.393.819-26 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE QUILOMBO  

Departamento Jurídico 

 

 

Estado de Santa Catarina 

MUNICÍPIO DE QUILOMBO 

EXTRATO  CONTRATUAL 

Contrato N.: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº.193/2021 

Contratante: MUNICÍPIO DE QUILOMBO 

Contratado (NOME): ESPAÇO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO EIRELI 

Contratado (CNPJ): 27.919.980/0001-87 

Objeto: Retificação da Cláusula Primeira do Contrato nº 193/2021. 

Vigência:  Até 30/11/2022. 

Licitação: TOMADA DE PREÇOS P/ COMPRAS E  SERVIÇOS N. 68/2021 

 

QUILOMBO, 22 de dezembro de 2021. 

 

 

Silvano de Pariz  

Prefeito Municipal 

Extrato Contratual 

 

 

 

 


