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EsÍADO DÁ PÂRÂÍBÂ
PREFETTURA ITUNICIPAL DE DUAS ESTRAT'AS
CdIISSÃO PERI{A EI{TE DE LICIÍÂçÂO

C$lrRÂTo

Ne

!

00008/2021-CPL
TERMO

DE CONTRATO QUE ENTRE

ESTRADAS
EXECUçÃO
ABAIXO:

E

SI

CELEBRM

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS

ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA, PARA
DE SERVIçO CONFORI4E DISCRlMINADO NESTE INSTRUMENÍO NA FORMA

Pelo presente instrumento panticular de contrato, de um lado Prefeitura Municlpal de Duas Estradas Rua do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPI ne O8.-1a7.072/0061-16, neste ato nepresentada
pela Prefeita loyce Renally Felix Nunes, Enasileira, Solteira, Funcionaria Publica, residente e
domici.liada na Fazenda São Francisco, 5N - Zona Rural - Duas Estnadas - PB, CPF ne O9O.4O7.5A4-4O,
Carteira de Identidade ne 3.57o.572 SSP, doravante simplesmente CONTRAÍANTE, e do outro lado ECoSoLO
GUAMBIRA GESTAO AI4BIENTAL DE RESIDUOS LTDA - SÍ RETIRO, 5N - ZONA RURAL - GUARAEIRA - PB, CNP] N9
3O.366.239/OgOl-04, doravante sj.mplesnente CO'ITRÂTADO, decidiram as partes contratãntês assinar o
presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA

.

PRIIIEIRÂ

DOS FUi{D'$IEI{TOS:

Este contrãto decorre da Inexigibilidade de LicitaÇão ne oàooll2027, processada nos termos da Lei
Federal n! 8,666, de 21 de lunho de 1993.; Lei. Complementar ne 123, de 14 de Dezembro de 2006; e
legislação pertinênte, consideradas as alterações posteniores das refenidas normas.
CLÁUSULÂ SEGI.II{OA

.

OO OB]ETO:

0 presente contrato têm por objeto: Contratação de Empresa Especializada para Recebimento, Tratamênto e
Disposição final dos ResÍduos 5ó1idos tJnbanos produzidos pelo MunicÍplo de Duas Estradas, Estado da
ParaÍba.

0 serviço deverá ser executado

nigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento,
proposta apresentada, especificãÇôes técnicas correspondentes, processo de Inexigibilidãde de Licitação
ne OOgq1,/2à21 e instruçôes do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do
presente contrato, independente de transcrição.

. Do VALOR E PREçOS:
totãl deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 18.053,94

CLÁUSULA TERCEIRA

O valon

TRES REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

Representado por: 11 x R$ 1.641,26, ou seja, pagamento proporcional aos
do kg que está pneposto no valor da tonelada.

cóorco
1
Recebinento e

DrscRÍ.trMçÃo
finâI de resíduos

disposição

UNIDADE

sólidog Íoneladas

urbanos produzidos pelo úunicípj.o, corn úma previsão
fiédia de 37,2 toneladas mensais, podendo atingir 186
toneladas até o finâ1 do exercicio fihâncêlro.

(DEZOITO

MIL E

CINQUENTA

quilos produzidos x o

QUAXTIDDE P.UNITÁRIO P.

4O9,2O

E

preço

TOTÀL

44,72

18.053,90

Total:

18.053,90

clÁusulÀ QUARTA - DO REAIUSTAÍi|Ei{TO:
Os prêços contnatados sâo fixos pelo periodo de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65, §§
5c e 6q, dê Lei 8,566/93.
ocorrêndo o desequilÍbnio econômico-financeiro do contrato, podená ser restabelecida a relação que as
partes pactuaram inicialmente, nos ternos do Art. 65, lnciso II, aLÍnea d, da Lei 8.666/93, mediante
comprovação documental e requerimento exprêsso do Contratado.
CLÁUSULA

.

QUIiIÍA

DA DOTAçÀO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos:
ga.

6s

-

75.

4sl. 200r. 2636

CLÀISULA SEXTA

.

-

goroooo.

ot -

3. 3. 90. 39. 01

DO PÂGAüETITO:

O pagamento será efetuado na Tesouraria do

Mênsalnente, para ocorrer no pnazo de

contratante, mediante processo reguLarr da seguinte maneira:

tninta dias,

contados do período de adinplemento de cada parcela.

cúusuLA sÉTr Â - ms pRAzos E DA vrcÊt{cra:
os prazos máximos de inicio de êtapas de execuçâo e de conclusão do objeto ora contratado, que admitem
prorrogãção nas condiÇôes e hipóteses prêvistas no Art. 57, § 1e, da, Lei 8.666/91, êstão abaixo
índicados e sêrâo considerados da enissão da ordem de serviço:
a\t-

Datiasisn

íÉC1

ã47ddJb3d-455cid68-7í33d8b70b31

a - lnicio: Imediato;
b - Conclusão: 11 (onze) neses.
A vigência do presente contrato será determinada: até o final do exencício financeiro de 2o2a,
considêrada da data de sua assinãtura; podendo ser prorrogadã nos termos do Art. 57, da Le1 A,666/93.
CLÁUSULA OXTAVÂ

a - Efetuan o

-

DAS OBRTGÀçÕES DO CONTRÀTANÍÊ:

relativo a execução do serviço efetivamente realizado, de acordo con as
respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do serviço contratadoi
c - t'lotificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encont.ada quanto à qualidade do serviço,
exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exlme o contratãdo de suas responsabilidades
contnatuais e lêgals;
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos dâ normâ
vigente, especialmente para âcompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a
contratação de terceiros para asslstência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições,
CLÁUSULÂ Í{O

Â

a - Executar

.-

-

pegamento

DAS GRIGAçõES Do CoT{TRÁTAID:

o serviço descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dentao dos
melhores panâmetros de qualidade estabelecidos para o namo de atividade relacionada ao objeto
contratual, com observáncia aos prazos estipulados;
b - Res ponsabiliz a r- se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhi.sta, bem como pon todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título,
perante seus ,fornecedones ou terceiros em razão da execução do objeto contratado,
c - Hanter preposto capacitado e ldôneo, aceito pelo Contratante, quando da execuçâo do contrato, que o
represente integralmente em todos os seus atosj
d - Permitir e facilitar a fiscã1ização do Contratante devêndo prestar os infornes e esclarecinentos
sollcltadosj
e - Será 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 responsabilidade a fiscalização
ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceden, transferin ou subcontratan, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o
conheçimento e a devida autorização expnessa do Contratante;
g - l4anter, durânte a vigência do contnato, em compatibilidade coÍr as obrigaçóes assunidas, todas as
condiÇôes de negularidade e qualificação exlgi.dãs no respectivo processo de contratãção direta,
apresentando ao Contratante os documêntos necessários, seÍrpre que solicitado,
devidamente

cL/íusULA DÉGII.IA

.

DA ALTERAçÂo E REscIsÀo:

Este contrato poderá sen alterado, unilateralmente pela contratante ou por acondo entre as partes, nos
casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77, 78
e 79 da Lei A.666/93,
O Contratado fica obrigado a aceltãr, nas [esmas condições contrãtuaÍs, os acréscimos ou supressôes que
sê fizerem nos serviços, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1E dâ Lei 8.666/93. Nenhum
acréscimo ou supressão poderá exceder o liBite estabelecido, salvo as supressôes resultantes de acordo
celebrado entre os contratantes.

- DO RECEBIMÊÍ{TO:
o presente contrato e observadas as condições dê adimplemento das obrÍgaçôes pãctuadas, os
procedimentos e pnazos para recebêr o seu objeto pelo Contratante obedecerão, confomle o caso, às
disposições dos Arts. 13 a 76, da Lei A.666/93.
CLÁUsULA DÉCIHÂ PiII.IEIRA

Executado

CLÁJSULA DÉcIt1A SCGuiDA - oAS PEiIATIoADES:
A recusa injusta en deixar de cumprir as obrigações assumidas e precei,tos legais, sujeitará o
contratâdo, garantida a prévia defesa, às seSuintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei
A.666/93i a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vÍngula cinco pon cento) aplicâda sobre o
valor do contnato por dia de atnaso na entrega, no j.nÍcio ou na execução do objeto ora contratado; c nulta de 70% (d,ez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução totâl ou parciâl do contrato; d suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo de ôté a2 (dois) anos; e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratãr com a

Adninistração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovj.da
sua reabilitação pêrânte a própria autoridade que aplicou a penalidade; f - simultaneanente, qualquer
das penalidades câbÍveis fundamentadas na Lei 8,666/93.

- Do FORO:
dirimir as questões decorrentes deste contnâto, as partes

CLÁUSULA DÉCTIN TERCEIRA

Para

elegem

o Foro da

Comarca de Guarabira.

E, por estaren de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em o2(duas) vias, o qual vai assinado
pelas partes e por duas testemunhes.
Duas Estnadas
TESTEMUNHAS

PELO CONTRATANTE

PB, 29 de laneiro de 2021.
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