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PROCESSO LtC|TATORtO N" 108/2019
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PARA PRESTAçÃo o_os sERvlços. DE
TRATAMENTo E DESTINAçÃO FINAL DE RESiDUOS
sór-roos DoMtcrLrAREg - cLASSE tt-A, EM ATERRo
sanlrÁn|o LICENCÍADO, OUE CELEBRAM O
MuNtcÍpto Do pAULrsrA E A EMPRESA crR - PE
cENTRAL DE TRATAMENTo DE nesÍouos sn., ttos
TERMOS QUE SEGUEM:

O MUNICIPIO DO PAULTSTA; pessoa jurÍdica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon
Magalháes, s/no, Centro, Paulista/PE, inscrito no çNPJ/MF sob o no 10.408.839/0001-17, poÍ meio da
Secretaria dè fnfraestrutura e Serviços Públicos, com sede à Av. Brasil, 222, Maanguape I, CEP: 53441-
600, neste ato representada, nos termos do Decreto Municipal no 2012017, por seu Secretário Munìcipal,
nomeado aÍavés da Portarla no 1156/2019, Sr Pedro CezarAlvesdê Lima, brasileiro, casado, engenheiro
civil, inscrito no CREA-PE sob o no 22967D, matrícule no 37284, portador da cêdula de identidade no 3.368.869
SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob n" 640.134 724-49, e residente na Rua Setúbal, no 1024, Boa Viagem,
Recife/PE, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE,

CoNTMTADA: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A., pessoa jurÍdica de direito privado,

insciita no CNPJ/MF sob no 07.534.580/0001-46, com sede na Rodovia VR-101 Norte, s/n' KM 28,5, zona
Rural, lgarassu/PE, CEP: 53.ô40-000 neste ato representada por seus administladores, Sr. Romero Cesar
Guerra Dominoni, brasileiro, divorciado, engenheiÍo eletricista, portador do RG. no. 2 454 887 SSP/PE, e
inscrito no CPF sob o n". 165.332.084-20, residente e domiciliada na Av. Fernando Simóes Barbosa, 896,

Apto.401, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-060, Sr. Carlos Eduardo Duarte de OliveiÍa, bÍasileiro,
divorciado, administrador, portador do RG no. 2.493.085 SSP/PE, e inscrito no CPF sob o no.401.762.404-
97, residente e domiciliada na Rua Padre Ladim, 929, Apto. 202, Madalena, Recife/PE, CEP: 50710-485, Sr.

Laércio Faracê Braga Chaves, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG. no. 04.605.697-4 IFP/RJ,

.e inscrito no CPF sob o no. 794.411.497-72, residente e domiciliada na Major Armando de Souza Melo, 216,
Apto. 202, Boa Viagem, ReciÍe/PE, CEP: 51130-040, doravente denominada simplesmente CONTRATADA.

FUNDAMENTAçÃO JURÍOICA

Fundamenta-se o presente instÍumento na licitação Íealizada sob a modalidade de Concorrôncla no

oo5r2o19, elaborada pela COMISSÃo PERMANENTE DE LICITAçÃO DE OBRAS, institulda por meio da

Portaria n'450/2019. datada de 2310412019, regida pela Lel 8.666/93 e suas alterações posteriores, cuja

ConcoÍrència e principalmente a proposta da CONTRATADA integra o pÍesente termo, independente de

transcriçáo.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem como objeto a CONTMTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
pÉejrÃçÃô Dos sERvtços DE rFiArAMENro E DEST;NAçÃ9 FINAL DE REsÍDUos sóLlDos
DOMICILTARES - CLASSE It.A, EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO AMPARO LEGAL

2.1. A lavrature do presente contrâto decorre de realização da Concorrência no 005/2019 realizado com

fundamento na Lel no 8.686193 e alteÍações posteriores

2.2. A prestação dos serviços foi adjudicada em favor da CONTRATADA, conforme de.spacho do PreÍeito do

Nilunicípro do Paulista, exarado no Processo n'108/2019

cEP 53.b01441Praça Agamenon Magalhães, s/n,rentro - Paulista/PE CEP 53.í01441
Fone: iagg-3690 E-mail: qgqtlAlogIqplogllatçglo CNPJ: 10 408 839/0001-í7
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clÁusull TERcETRA - DA ExEcuçAo Do coNTRATo

3.1 . A execuçâo deste contrato, bem como os casos n'ele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais
e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivgmente, os princÍpios da teoria geral dos
contratos e as disposiçóes de direito privado, na Íorma do artigo 54, da Lei 8.666/93 e alteraçôes posteriores,
combinadocomoincidoX||,doartigo55,domesmodip|oma|ega|.

cLÁusuLA QUARTA - DOS PREçOS

4.1 Os preços unitáricis e totais da prestação do serviço/obras, conforme
são os seguintes:

proposta vencedora do certame,

Residuos sólidos

domiciliares,

comerciais e de

varriçã0.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO

5.1. O valor do presente contrato é de R$ 5.393.826,12 (cinco milhões trezentos e noventa e três mil
oitocentos e vinte e seis reais e doze centavos).

cLÁusuLA sExrA - DA DorAçÃo onçnmENTÁRA

6.'1 . As despesas com a presente contrataçâo serão custeadas com a seguinte Dotação Orçamentária:

Nota de Empenho no

Atividade: 4040 - Manutenção do Ateno Sanitário Norte

Elemento: 33,90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Fonte: 10010000 - Recurso Ordinários

cLÁusuLA sÉTrMA - Do REGIME DE ExEcuçÃo

7.1. Os serviços serâo executados em regime de EMPREITADA POR PREçO UNITÁRIO.

cLÁusuLA orrAVA - ogt pRAzos DE vlcÊNcn E ExEcuçÃo

8.1. Os serviços deverâo ser executados respeitando o período estimativo de execução da obra/serviço,
conforme a seguir:

8.1.1 PRAZO DE EXECUçÃO de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da ordem
de serviço (O.S);

8.1.2. PRAZO DE UGÊt{ClA de 12 (dozel meses, contados a partir da data de assinatura deste
contrato, de 19 de maio de 2020 a 18 de maio de 2021.

Os prazos previstos na cláusula 8.í poderão ser prorrogados por interesse das partes,

57. inciso ll, da Lei no 8.666/1993. \
8.2.
art.

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP
Fone: 3433-3636 E-mail: contratos.omo@omail.com CNPJ: 10.4

nos termos do

ITEM sERVrçO UNID,

1

TONELADA 8 187,35 54,90 449.485,52 5.393.826,12
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cLÁusuLA NoNA - Do LocAL DE EXEcUçÃo Dos sERvrços

I 1 O local para a execução dos serviços, objeto deste contÍato, deverá seÍ em empresa de aterÍo sanitário
com a distância máxima de 40 km (quarenta) quilômetros da sede da prefeitura até o estabelecimento
oroDonente.

Observando-se que:

I Esta distância foi deÍinida pelo critério da economicidade.
ll. Qualquer distância maior que esta, gerará custos maioÍes de transporte do que o municÍpio poderá

assumrr
lll A DMT (drstância média de transporte) é fator preponderante na composição de preços para este

serv rço

9.2 O local que deve ser executada a medição é o local onde efetivamente serão dispostos os reslduos

cLÁusuLA oÉcrrrra - DAs coNDtçoES DE PAGAMENTo

'10.'l . A CONTRATANTE providenciará empenho para cobrir os pagamentos dos serviços a serem
executados.

10 2 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de emissão da nota
fiscal/Nota de Empenho, devidamente extraÍda pela CONTRATADA, acompanhada do relatório de mediçáo
com os comprovantes de pesagens efetuados no período, cuja conferência será realizada por profissional
habilitado da CONTRATANTE.

cLÁusuLA DÉctMA pRtMEtRÂ - Dos sERvrços EXcEDENTES E ExrRAs

1 1 . L Em caso de haver seryiços excedentes, estes serão pagos de acoÍdo com o valor unitário da proposta

da CONTRATADA com seu respectivo BDl.

1 1.2. Os serviços extras (aqueles que não foram cotados) terão seus preços calculados da seguinte forma.
Preço unitário do serviço retirado da Tabela de ReÍerencia, constante nas Planilhas de PÍeços, devidamente
atualizado, quando houver, utihzando-se a titulo de BDI de acréscimo ou decréscimo peÍcentual sobre os
preços básicos sem BDI aplicado pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA . DO REAJUSTAMENTO DOS PREçOS

12 '1. Na htpótese de prorrogação do contrato e desde que o prazo da prestaçáo dos serviços ultrapasse 12

(doze) meses, o reajuste deve ser pleiteado até a data da prorrogação contratual subsequente ao surgimento

do diÍeúo ao reajuste, sob pena de perda do direito ao reajuste que seria devldo até a proírogaçâo.

12 2 O Índice de reaJuste será o Índice Nacional de Preços ao ConsumidorAmplo - IPCA, fornecido pelo IBGE

- Instttuto Brasileiro de Geografia e EstatÍstica, da data limite para apresentaçào das propostas constante do

ato convocatório, de acordo com as disposiçÕes constantes Lei Estadual n'12.52512003, art 1o, c/c art 5o

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAçÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIçOS

13 1 A fiscalização deste serviço será exercida pela CONTRATANTE|

132 O fÌscal do contrato üuntamente, quando exigir o caso, com seus respectivos auxiliares) é o

representante da CONTRATANTE, designado paÍa acompanhar e exercer a Íìscalização deste contrato (ou

ajuste que resultar pactuaçáo formal), em todas as suas fases, na Íespectiva vigência, e estará especialmente

airiOuiOb Oe poderes, a fim de cumprir os ditames e parâmetros que a Lei n'8.666/93 estabelece, de especial

Íorma, para as disposiçÕes contidas nos seus aÉs. 67 a 76

13 3 O fiscal do contrato é a única pessoa credenciada pela CONTRATANTE para certiÍcar Notas Fiscais

relativas à conclusão de eventos e/ou serviços;

do contrato será a pessoa credenciada para prestar quaisquer13.4. O fiscal
esclarecimentos

40'1441.

de qualquer natureza, sobre o objeto deste contrato;

839/0001-
ìon Magalnaes, s/n, uentro - Taull
E-mail: ç9!ta!.9s.8.!!p@g-!Qa!Le9!4

&.



@g-*o__*litt"
SECRETARIA OE ASSUNTOS JURIDICOS

13 5. A CONTRATADA obriga-se a Íornecer, em qualquer época, os esclarecimentos técnicos que venham
a ser solicitados pelo fiscal do contrato, no que tange ao objeto deste, de modo a garantir o seu perfeito
acompanhamento técnrco.

clÁusuLr oÉcrma eurnrÀ - ons oBRrcAçóEs DA coNTRATADA

14.1. Constituem obrigaçôes da CONTRATADA, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei no 8.666/93,
as segurntes:

14 1.1. Manter a frente da execução dos serviços, proÍssional técnico peÍtencente ao seu quadro
permanente e um encarregado geral a fim de acompanhar toda a execuçâo, bem como prestar
esclarecrmentos técnicos à Fiscalização da Prefeituía Municipal do Paulista;

14 1 2. Responder pelos danos e prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, decorrentes
da execução dos serviços ora contratados, salvo na ocorrência de caso Íortuito, ou força maior,
apurados na forma da legislação vigente;

14 1 3 Cumprir, duíante toda a execuçáo deste contrato, em compatibilidade com as obrigaçÕes ora
assumidas, bem como obrigaçÕes fiscais e previdenciárias peÍtinentes;

14.1 4 Assumir todos os ônus de encai'gos trabalh istas, previdenciários, Íiscais, tíibutários e comerciais
relativos aos serviços,

14.1 5 CumpÍir quaisquer exigências ou alteraçóes promovidas pela CONTRATANTE, em
conformidade com. a legislação pertinente;

14 1 6 Responder pelos danos e prejulzos decoÍrentes de paralizações na execução do(s) serviços(s)
salvo na ocorrência de caso Íortuito, ou força maior, apurados na Íorma da legislaçâo vigente, quando

cgmunicamos à CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem
expressa e escrita.

cLÁusuLA oÉctua eurNTA - oAS oBRtcAçóEs DA CoNTRATANTE

15.1 Constituem obrigaçóes da CONTRATANTE:

1 5.1 1 . Tomar todas as providências para o fiel cumprimento das cláusulas deste contrato;

15.1.2 Suspender a tramitação da liquidação da Nota Fiscal/Fatura, quando náo houver atendimento
às solicitaçÕes de correçóes de iÍregularidades na execução dos serviços;

15.1.3 Designer servidoÍ paÍa a fiscalização da execuçáo dos serviços, objêto deste contrato;

1 5.1 .4. Efetuar o pagamento conforme estabelecido neste contrato;

15 1 5. Notificar a CONTRATADA, caso seja verificada alguma irregularidade que diga respeito a este

contraÌo.

clÁusun oÉctmr sexrl - DAS oBRlcAçóEs cERAls

16.1 Deyerá a CONTMTADA observar, tambêm, o seguinte:

tOt.t. É expressamente proibida a contrataçáo de seÍvidor pertencente ao quadro de pessoal da

cONTRATANTE durante a vigência deste contrato;

16.1.2. Ê. expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo

se houver prévia autorização da CONTRATANTE;

ctÁusuu DÉctMA sÉTtÍvtA - DAs oBRlcAçÕES soclAls,

17.1 A CONTRATADA caberá, ainda:

& Praçe Agamenon

,t

Fone: 3433-3636 E-mail; Á?r(v
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]7:1:í. 4ssumir a responsabilidade por todos o. 
"n""rgo, 

previdenciários e obrigações sociais
prevlstos na legislaÉo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na époèa própria, vez
que seus empregados nâo manterão nenhum vÍnculo empregatÍcio com a coNTRAiANTÈ; 

'

17í2 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigaçôes estabêlecidas na
lêgislaçâó específica de acidentes de trabalho, (uando, em ocorrência da espécie, for vÍtimas os seus
empregados, quando na execução dos serviços a que se dispóe;

' 17.1.3. Assumir todos os encargos de possível demanda kabalhista, civil ou penal. relàcionadas à
prestação dos serviços;

I 7,1 4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicaçâo da Conconência no, 005/2019;

17-1.5' A inadimplëncia da CONTRATAóA, com referència aos encargos estiabelecidos na condiçâo
anteÍor, não transfere a res_ponsabiridade p9l 9gu pagamento à coNTÉATANTE, nem poderá onérar
o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTMTÁDA renuncia expressamente a quãiquer vlnculo' de solideriedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE.

17-2. A inadimplência da CONTRATADA, com referêncie aos encargos de que trata a Cláusula í7.í e seus
subitens, náo tfansfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem pod€rá onerar o
objeto deste contrato ou restringir a sua regurarizaçâo e o seu uso pela Administração.

17.3 Como condiçâo de eficácia deste contrato, Íìca pactuado no presente que a CONTRATAOA e tâo
somente ela, é única e êxclusivamente obr e todas as obrig
com a CONTMTANTE, inexistindo em con ulos emprêga c-i
dos seus. profissionais e das pessoas por el os paÍa o cumpr
contrato, seja a que pretexto licr.

CúUSULA DÉCIMA oITAvA - Do CUMPRIMENTo DAs NoRMAs 9E SEGURANçA E MEDICINA Do
TRABALHO

í8.1 A CONTRATADA se obriga ainda a cumprir todas as exigências pertinêntes às normas de segurança e
medicina do trabalho, de acordo com as determinaçôes da Lôi 6.514 de 2zl12nt, Íìcando de suã únióa e
exclusiva responsabilidade a ocorrência de riscos e acidentes deçorrentes de seu descumprimenro.

182. Os danos e possíveis indenizagões decorrentes do descumprimento da cláusula anterior serâo
suporlados pela CoNTRATADA, respondendo a mesma, ainda, pelos prejuÍzos causados à
CONTMTANTE em caso de interdição ou embargos que venham a ocorrer por sua responsabilidade,
assegurada à ampla defêsa.

CúUSULA oÉcIIúA NoNA. DA GARANTIA DA FIEL.EXECUçÃo Do coNTRATo

19,1. A Garantia da fiel Execuçâo dos serviços corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor global d€ste
contrato, recolhida nO ato da sua assinatura, podendo tal recolhimento seÍ efetivado Dela CONTRATADA.
através de uma das seguintes modalidades:

Caução em dinheiro ou tÍtulo da dÍvrda púbhca;
Fiança bancárla;
Sa.Ì' 

'r^-ôârântiâ

19.2. Os Tltulos da DÍvida Pública somente serão aceitos se apresentadoç em oÍiginal e acompanhados de
declaraçáo emitida, obrigatoriamente, por seu emissor original ou seu sucessor legal em que seja informado
a autenticidade e o seu valor atualizado.

19.3 A Ílança bancária ou o seguÍo garantia deverá estar em seu original, acompanhados do Instrumento de
constituiçâo societária do expedidor, com a respectiva e obrigatória comprovação de podêres de seus
signatários, e com prazo de validade, no mínimo equivalente, ao da prazo de
60 (sessenta) dias.

Praça Agamenon

a)
b)
c)

Fone 3433-3636 E-mail: .408 839/0001- 17

O6
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19 4 Caso a Garantia seja prestada em dinheiro, essa deverá sê-lo, exclusivamente, através de depósito na
conta corrente no 73014-9, Agência 821-4 Paulista/PE, do Banco do Brasil.

19.5 Caso o valor da garantia venha a ser utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigaçáo, inclusive indenização a terceiros, a CONTRATANTE deverá proceder, obrigatoÍiamente, à

respectiva reposiçáo de seu valor original, essa no prazo máximo e improrrogável de 03 (três) dias úteis
contados da data em que for notificada expressamente para tal fìm.

19 6 A Garantia da Fiel Execução, representada pela garantia da assinatura deste contrato, somente será
devolvida à CONTRATADA, após a conclusão integral dos serviçbs e após a emissão do Termo de Execução
e Recebimento Definitivo dos Serviços.

cLÁusuLA vrcEsrMA - DA REscrsÃo

20 1 A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme o disposto nos artigos 77
a 80 da Lel 8.666/93 e alteraçóes posteriores

20 2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo no. 108/2019,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

20.3. A rescisão do contrato ooderá ser:

20.3.1. Determinada oor ato unilateral
Incisos la Xll e XVll do artigo 78
antecedência mlnima de 30 (trinta) dias;
20.3.2. AMIGÁVEL, por acordo entÍe as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE,
20 3 3. JUDICIAL, nos termos da legislação vigente sobre a matêria

20 4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização
autoridade competente

e escrito da CONTRATANTE. nos casos enumerados nos
da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a

escrita e fundamentada da

20 5 Os casos de rescisão contÍatual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa

20.6. Constituem motivos oara rescisão deste contÍato:

20.6.1 O nâo cumprimento ou cumprimento iÍegular sistemático de cláusulas contratuais,
especificaçóes, planos de trabalhos, projetos ou prazos contÍatuais;

20.6.2. Atrasos não justificados na execução dos servtços;

20 6.3. Paralisação da execuçáo dos serviços sem justa causa ou prévia comunicação a

CONTRATANTE;

20 6.4 O desatendimento das determinaçÓes regulares da fiscalização;

20.6.5 A decretação de falència ou instauração de insolvência civil;

20.ô.6. A dis6oluçáo da sociedade;

2067 por razÕes de interesse público procedida a pertinente e prévia comunicação a

CONTRATANTE poderá promover a rescisáo unilateral deste contrato mediante notificaçáo por escrito

à CONTRATADA, oue acontecerá com antecedência mÍnima de 20 (vinte) dias

20 7 A rescisão unilateral dar-se-á tomando como termo final do contrato o Último dla do mës, apÓs o decurso

do prazo determinado no item anterior.

20 8 A GONTRATANTE, no caso da rescisão unilateral com base nos incisos Xll a XVll, do

Lêi Federal n" 8.666/93, Íessarcirá a CONTRATADA conÍorme dispóe o

Agamenon
Fone: 3433-3636 E-mail:

79
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Em havendo multas contratuais ainda não liquidadas, o montante do valor será deduzido da importância a ser
paga à GONTRATADA;

20.9. Qualquer que seja o fundamento da rescisâo antecipada, responderá a Garantia de Fiel Execuçáo do

Contrato pelas obrigaçôes daGONTR TADA, somente sendo liberada mediante comprovagão de teÍem sido

cumpridas todas aa obrigaçôes trabalhistas e previdenciárias, mediante a apresentação das guias pagas

refeientes ao perÍodo desle contrato até o encerramento dos serviços, apresentando ainda declaração formal
que a partir da data da rescisão todas as obrigaçõeq trabalhistas e previdenciárias dos funcionários
remanescentes serão de sua inteira e exclusiva responsabilidade.

20,10. Os casos de rescisão contratual serâo formalmente motivados nos autos do Processo no. 108/2019,

assegurado o contraditório e a ampla defesa.

20.1 1.. Nos casos de Íescisão contratuai motivada pela CONTRATADA e em que exista o risco de interrupçáo

dos serviço6, a CONTRATANTE, após autoÍizagâo expressa da eutoridade supeÍior poderá:

20.11.1 Assumir imediatamente o serviço, ocupando e utilizando as instalaçóes, equipamentos,

- rnatefial e pessoal empregado na execução deste contrato e necessários à su? continuidade, na forma

do art. 58, inc. V da L€l n o 8.666/93:
20.11.2. Executat a garantia contratual para ressarcimento das multas e indenizaçÕes devidas;
20.11.3. Reter os õréditos decorrentes deste contrato até o limite dos pÍejuÍzos caÚsados à

Administraçâo.

CLÁSULA VIGÉSIMA PRIMEIRÂ - DAS PENALIDADES

21.1. Peta inexecução total ou parcial deste contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia deÍesa,
aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções:

| - Advertência;
ll - Multa, nos seguintes termos:

a) pelo atraso na entrega dô objeto, em relação ao pÍazo estipulado' de 1% (um por contol do' valor total contratado, por dia decorrido, atê o limite de 10% (dez por cento);
b) pela recusa à entrega, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado,

de 10% (dez por cento) do valor total contratado; . t

c) pela demora em corrigir falha no servigo, a contar do segundo dia da data da notificaçáo da
rejeiçâo: 0,3% (zeÍo vÍrgula trôs por cento) do valor total da nota fiscal, por dia decorrido;

d) pétaiecusa a corrigk aJfalhas no se viço, entendendo-se còmo recusa a falha ou defeito do
serviço nos 5 (cincò) dias que se seguirem à data da rejeiçâo: 10% (dez poÍ cento) do valor
total da nota fiscali

e) pêlo não cumprimento de qualquer condiçâo Íixada na Lel Federa! n' 8'666/93, ou no

instrumento convocatório é não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dols por centol do
valor total contratado.

21.3. Suspensáo temporária de participar em licitaçâo e impadimento de contratar com a CONTÍ|ÀTANTE,
pelo prazo de até 2 (dois) anos.

21.4. Oeclaraçeo de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE enquanto perduraÍem os

motivos determinantes da pqnição ou até que seja promovida a reabilitaçâo perante a própria autoridade que

aplicou â penalidade, que será òoncedide sempre qu€ â CONTRATADA ressarcir ao CONTRATANTE, pelos

prejulzos resultantes e depois de decorrido o prazo da sangão aplicada com base no item acima.

21.5. As infrações seráo cqnsideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da

aplicação da penalidade, a êOHtRAtaOA cometer a mêsma infração, cabendo a apliceção em dobro das

multas coÍrespondentes, sem prejuÍzo da rescisâo contratuali

21.6. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que preveja dsfesa prévia

do interessado e recurso nos prazos legais, sendoihe franqueada vista do processo;

21.7. O recolhimento da(s) multa(s) nâo eximirá e CONTRAT
decoÍrentes das infraçÕes cometidas.

Praça Agamenon Magalhães, s/n, o6 a

Fone: 3433-3636 E-mail: cNPl 1o 408
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21.8. Fica CONTRATANTE autorizada, após regular processo admrnisÍativo, em caso de aplicação de multa
à CONTRATADA, a haver o respectivo valor das multas mediante subtração do valor da gaÍantia deste
contrato. caso esta tenha sido dada em dinheiro

21 10 Náo se tratando de garantia em dinheiro, ou seja, em náo sendo a garantia contratual de natureza que

comporte pronta execuçáo extrayudicial, a Administração exigtrá o recolhimento da multa.

21.11 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderâ a
CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administraçáo ou cobrada judicialmente, conforme determina o 51" do art. 87 da Lei n" 8.666/93

21.12. O recolhtmento da(s) multa(s) náo eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos
decoÍrentes das infraçÕes cometidas.

21 1 3. AIém das penalidades citadas, a CONTMTADA Ílcará sujeita, ainda, no que couber, às demais
penalidades referidas no CapÍtulo lV da Lei Federal n" 8,666/93, bem como, Código Civil e Código de Defesa
do Consumidor, conÍorme Acórdâos do TÍibunal de Contas da União - TCU n"s 9912007 e 9212004,
respectivamente

cLÁusuLA vtcÉstue SEGUNDA - DA vtNcuLAÇÃo Ao ED|TAL

22 1. Este contrato fica vinculado a Concorrència n'005/2019, cuja realizaçáo decoÍre de autorização da
Secretarie de Infraestrutura e Servicos Públicos desta Municipalidade, constante do Processo no

108t2019.

22 2 SAo partes integrantes deste contrato o Edital da Concorrência n" 005/2019 e a proposta apresentada
pela CONTRATADA

223 A lawalwa deste instrumento contratual decorre de solicitaçáo da Secretaria de Infraestrutura e

Serviços Públicos exarada no Ofício de n" 412120?0

ctÁusutl vrcÉsrun TERcEtRA - DAs Drsposrcôes cennts

23 1 os casos omissos serâo resolvidos sempÍe em consonância com as disposiçÕes da Lei Federal no

8.666/93, e alterações posteriores

23.2 Todas as ordens de serviço ou comunicaçÕes da Fiscalização à CONTMTADA, ou vice-versa, serão
tÍansmitidas por escrito e só assim produzirâo seus efeitos, convenientemente numeradas, em duas vias,

uma das quais ficará em poder do tÍansmitente depois de visada pelo destinatário.

23 3 Toda e qualquer modiÍìcação que se verifique necessária, quando da execuçâo dos serviços, será
previamente autorizada por escrito pela CONTRATANTE, após pÍonunciamento da Fiscalização

cr-Áusule vrcÉsrrun QUARTA - Do FoRo

24.1. As questÕes decorrentes da execuçáo deste instrumento, que não possam ser dirimidas
admin istrativamente, seráo processadas e julgadas pelo Foro da Comarca do Paulista, com exclusào de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Praça Agamenon Magalháes, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53 401-441
Fone: 3433-3ô36 E-mail: gqota!9s.BEp@gllell'c9lÊ CNPJ: 10 408 839/0001-I7
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24.2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 04 (quatro) vias de

igualteoi e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes

dãs oartes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelzs testemunhas abaixo.

O rrffiotu,

/z //
Pedro Gezar Alves de Lima

Secretário de lnfraestrutura e Serviços Públicos.
Contratante

Testemunhas:

Paulista/PE, 19 de maio de 2020

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53.401'441.
Fone: 3433-3636 E-mail: contratos.omo@omail.com CNPJ: 10.408.839/0001-1 7
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coNrMTO N" 100/2020

PRocESSo LtcrTATóRro N": 108/2019

l\40DALIDADE Concorrència no 005/2019

P0RIARIAS DA CPL: Portaria n" 450120'19, datada de 23/04/2019

FUNDAIú n'8 666/93 e.alterações.

REGII/E PREÇO UNITARIO,

CONTRA DE RESIDUOS S/A.

CNPJ/lrF: 07.534.580/000'1 -46

OBJETO: CoNTMTAçÀo oE EMPRESA ESPECIALIZAOA PARA PRESTAçÃO DOS SERVIçOS DE TRÂTAMENTO E

oEsÏNAçÃo FTNAL oE RESÍDU0s sóLrD0s DoMrcrLrAREs - cLASSE il.A, EM ATERRo sANtTARlo LlcENclADo
VATOR TOTAL: R$ 5.393.826,12 (cinco milhôes trezentos e noventa e três mil oitocenlos e vinte e seis reais e doze centavos)

GARANTIA C0NIRATUAL: 5% (cinco por cento) do valor global contratado.

NOïAíS) DE El/PENH0: 2020'000001004

AïIVIDADE(S): 4040 - Manutenção do Aterro Sanilário Norte // ELEIt/ENT0: 33 90.39 - Oukos Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

// FONTE: 10010000 - Recurso ordinários
TIPO DE EI\4PENHO: EstimatiVo

PRAZO(S): Vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dras, contados da assinatura desle contrato, de '19 de maio de 2020 a 18 de

naio de2021. Execução de 12 (doze) meses corridos, contados da assinatura da Ordem de Serviço

ASSINATURA: 1910512020

PedÍo Cezar Alves de Lima

TERMO DE DESIGNACÃO DE SERVIDOR PAM FISCALIZAÇAO DE

Pedro Cezar Alves de Lima, Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, atÍavés do presente instrumenlo, designa o

ServidoÍ inÍra.assinado, como responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do presente Contrato, na Íorma dos Art. 67 e 73 da Lei

n" 8,666/'1993, devendo informar à Adminìstraçâo sobre eventuais vlcios e irregularidades, pÍopor soluçÕes e sançÕes quo entender

cabivel paÍa a Íegularização das fallas e deÍeitos observados, conÍorme dispostos no conuato referido.

O servidor declara nests ato estaÍ ciente de sua indicaçâo, bem como de suas funções, de acordo com a Lei no 8.666/1993 ou aos termos

e cláusulas do contrato supracitado, sujeitando-se às sançÕes previstas na reÍerida Lei e nos regulam8ntós prôprios, sem prguizo das

responsabilidades administrativas, civil è cÍiminal por culpa ou dolo tenha dado causa

Pedro Cezar Alves de Lima

SecretáÍio de Infraeslrutura e Serviços Públicos

D.o,r,lE.pE:qL/gq úQar).D.o.u: / D.o,E.pE(cEpE):-t---t-.

Praça Agamenon Magalhães, s/n, centro - Paullsta/PE cEP 53.401-441
'Fone: 3433-3636 E-mail: oaulista@oaulista. oe.oov. br CNPJ: 10 408 839/0001-17
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f[JllS?[ Secretaria de Fine nças
,w-".r*r: Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho No 1004

Data: 14t05t2020 Anexo: 0 Valor: 300.000,00

Orgâo:20 SEcRETAR|A DE TNFRAESTRUTURA E SERV|çOS PUBLTCOS
unid.orç. 20.102 FUNDO MUN|CTPAL DE LTMPEZA URBANA E MANEJO DE RESíDUOS SÓLIDOS -

Unid.GestoTa:20.102 FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS -

Programa: '15 452 2104 PROMOçÃO DOS SERVIçOS DE LIMPEZA URBANA
No da Ficha: 801 Modalidade: 1-Estimativo

. Proj/Ativ/Op.Esp: 4040 MANUTENÇÃO OO ATERRO SANTTARTO NORTE
Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099 sEM APLTCAçÃO

- Fonte de Rec.: 10010000 Recursos Ordinários
SubElem. Emp.: 999 SEM SUBELEMENTO

Fonte de Recurso (TCE) S-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)

Aditivo No

Mod. da Licitação
0-Sem Licitação

No Licitação

Data Inicial

No Contrato Data Homologação

Data Final

Favorec.:
CPF/CNPJ:

ldent.:
Endereco:

Bairro:
CEP:

Cód.Banco:

12314i CTR PE - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
07.534.580/0001-46 Insc. Mun:

Rodovia BR 101, Km 28,5 -Zona rural, s/n
IGARASSU Cidade: IGARASSU
53.659-899 Fone:8134668762

Agência:

lnsc. Estadual:

Fax:

Aq Histórico: Unid. Quantidade Valor Unit. Valor Total

Contratação de empresa especializada paÍa prestação dos serviços de
tratamento e destinaçÍlo final de residuos sólidos domiciliares - Classe II -
A. em aterro sanitário licenciado. PROCESSO No 108/2019.
CONCORRÊNCIA N" OO5/2019.

SubAções

Saldo Ant. Orç. 300.000,00

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Saldo Atual 0,00

TUANY stlvn oe uelo
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