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TEÊI+ §: CS{TRÂTO QI}E Et{IftE SI CELÉBRAI{ À PREFEITT'RÂ HfiICIPAL DE DI,IÀS
ãsrÂÁrÁs Ê Écosúiú GüÂÊÁ6ÍRÁ GESrÁO ÁtiBiíióiÁL DÉ RES;üijüs LTúÁ, FÁRi
:x=ci.içic DE tERtJtço cc*Fe.Ê,iiÉ lrscR*{rliâtj ia:srE ràj:TRijt€t{Ts iÊÀ F-1D,-"oÁ
Â8ÂIXOl

' !rv Pr \iriiLij iiiiLi uiiiir::-u yq,'! i.l-i.iui i:ii iijiii.i üiu, u.j üÍi :.;Jú i:i ijÍr:iüi J ii;;r.i:-.ip";i ij.: iuj.. E..la.:l.i.r.-
Rtrâ do Co*!é!'c: or 7J - {-'ertno - Drês FstFâírâs - pRr CNp'I ne 39,.79J -q1)!OOê1 :e, nêstê âtll pep!.êsentâda
pela Prefeita loyce Renôt1y Felix !{unes, Srasilelra, Solteira, Fuflcisnaria publlaa, residente e

áiiiid iiiji.ii uüd5 i5ti-âAA5 i.t, 'Liri ii. t,rú,i(ri.1\t+ .*t,
eai"tÊiia dÊ ÍdelltidadÊ ! f.5?â.-',72 S§P, da!'an-'ai,ie si8lFlesqÊniê CCÀTR-ÀITÂIITE, e dG oüti.o lêdô ECOS,IILO
GUARABIRA GESTAO AI4BIEITITAL DE RESIDTBS LTDÂ - ST RÉTIPTC, SN - ZONA RUP'AL ' GIJARABIRA - PB, CNP] N9
30.366. Ba/@o1'-o4, doravente sirptesDente CoNTBÁTÁIa, dec.idirâB as partês contratantes assinar &
preseÍ1lc eunlr'alu, u quai :e r.egela peias tiausuia> r currdições :eguirrie::

€LAI'SULÂ PRIüEIiÂ - DOS FÜiiDÀfiEtíTOs;
l.l. .4.!41! .1 !n-1-i.rià; l +,+-,r-- -r-! r*-iÊ--=^r^!!.ütüu ti- çéi-ri Lú.., p;.ri-:j:,:,rür
Fede.âl ns 8.36í, dê 21 {te lü$ho de 19s1; Lêi aôr{rl enentar ns 121, íls 14 dc De"enh.q <!c 29ê6; e
leglslaçãc pertj.nente, ccnsideradâs as a1te.êções posteriores das referidês normas.

al*isirl* sEgJrs]* : !E cs3=:ê:
O Plêsente iontiêtc iêlB po!" objeto: Ci"itrâtação de E*ipi"sa Espêciâ11zada Fâi^â BêcêblEÊnto, T!"atâi!ênto e
Disposição finel dcs Rêsíduos Sólldcs ul.banos produzi.dcs p€1c +tunlcÍplo dc Düês Estradas, Estado da
qfarih: -^ êvÉ;-.-í-a.a .Eiàan-ai3-1 ?+^ :â.>. É^-

O serviço de'Jeré ser executadc rigcrssãBeÍlte de eccadc cc|E as coldições expressas negte insttumento,
^<^í-rt: -1.^!\.yr vyvrlq pr rl.rrú üú rrr(:rirrúrrríüüu -üu Lrirlrr,üir

ne giq?-1,!2"-'?-)- ê iestt"t!ções {rô Co?tratântê, docrllllentos asses íi!}ê sicae Íazendo partes iniêÊrântês dn
presente contrêto, iâd€p€adente de t!^ênsctiçsc-

., í!!<,Í Ê

C valsr tciâl dêsie contrôto, a hasê d{i Êiêçc proFosto, é dÊ ES 21,1?5JOA (VIiIIE E tBrl lrIL E CENr+ ..
SETENTA E CIfiCO REÂTS}.
Representado por: 11 x RS 1.925,00,

P. ÍOIAL
21.ai 5,bú

t6tal: 2L.175,9A

cLÃt,suLA o.raRTA - Do RfÀfusrrnEàç 9:
. -:,, +i-,,. .-,:,, .-,^i.-i., ,1.. ..- ..... ,,, , ...,. -,,.....i. !P..r:JlvJ il' ãi i. v,, Jj

ocorrendo o d€sêquilÍbrie eccnôínico-f Lnancel,rs do coitrato, podc!^é se!^ restêbetêcÍda ê rê1êção gu€ as
pârtÊs pactrraran inicial+.e.rte, i!6i te!"Bírs do A!'t. 6",, incisc ff, â1ín€a dj da Lei 8.65ô./91, lBe{tiônte
compiovação docuíse!)tal e aequêrllBer',tc expaesso do Cop,tratãdo.

CIJÁUSULA ErÍxTA - §À goTifÍ4:
ÂS despesas aor-íer'ão prrí. aüiid üd Seguiliie dolação, arrÍisidtli-c üu rt.Çdrrclllu viBclllc;

oa.oo - 15.45r.1ôà2.2437 - 5AA. - 3.3.9ô.i9.9i

.t itt?rtt a ==.--r

ensêlmente, pBr"ê ocorrer no prezo de t;"Í*tê d1as, contados do períadc dc êdlfipLeÍter,to de cada parcela.

.-! ír:<:r: â ==;:=n = .À .r:.É*-:--- -

Cs ír.â7os náxieos {re :Êía-;o de etapas de exêaljíão e ,re ConclDsão rlo objâta o!"ê ío.;ifatêÍro,
pnoffogação nas ccâdições e hip4teses previstas no Art. 57, § 1q, da Lei 8.665,/93,
ind:cêdes e serã{r co4sidei"êdês da eÉlssão da OadelE de Sêiviçô:



Ír - C{rsclü5ão: 11 (oüas) mese§.
À vígêncÍa do presente contrato se.á dêteaminada: até o finêl do exercÍcio financeiro
considerada da data dê sua assinaturaj podendo ser promogada nos termos do Art. 57, da Lei B-

cLÁusuLA crTAyÀ - o*9 §g*rgdÕEs ac cgxT*ÂT&{TEi
a - Efêtuar o pagamento relativo a execução do serviço efetivamente rêa1izado, de acond
aespectivas cláusulas do presente contratoj
b - Pao?orcior'íar âs Cs&frâ:irdo trdos os ]§e.ics rsresrários Fara ã tie,l execuÇãíj da serviÇa .ofit"atado;
c - Notlflcar o Contratado sobre qualquêr irregularidade encontrada quanto à qualidade do serviço,
exercendo a mais ampla e cofipletã fiscallzação, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades
contratüais e l€galsi
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Flscal deste contrato, nos ternos da norma
vigente, especialmente para acompanhâr e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a
{ont.atação dê terceiros para ásristêÍrcia e s{rbsídio de iflforrsâíôÉs periiflefites ã essãs êll"ibuiçÕes,

cLÁusuLA NoNÂ - DAs oBRIGAçõE5 Do CCF{TRATAD0I
a - Execütar devidâ§efite § sefiriÇ8 d€scaito Êa Cláusula co§espc*dente do pr'Êsente cc{ttrãto, dentro dos
mêlhores panâmetros dê qualidade estabelecidos para o ramo de ãtividade relacionada ao objete
contratual, com obsenvância âo5 prazos estlpulados;
1r - Respoísabil iza"-se pãr tcdcs os ônus e abri€açAes caflcernertes à legis]ãção fiscal, c.iyil,
tlibutária ê trabalhista, ben coÍro por todas as degpesas e coBrpl"omissos assuuiidos, a qualquer tÍtulo,
perante seus fornecedores ou terceiros eff razão dã execução do objeto contratado;
€ - i'lante. prepcsto {ãpa(ita$ e idôÍrêc, a(eito pelo Contratê$te, quaírdo da execlrção do contrato, que G
represente integrâlmente em todos os seus atos;
d - Pernitj"r e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os lnformes € esclarecimentos
soli ci tados;

- e - Sená responsável pelos daBos causados diretameBte ao CoBtratante gu a terceiros, decorrentes de sua
- culpa ou dolo nã execução do contrato, não excluindo ou .eduzindo essa responsãbilidade a flscallzação

ou o aco panhâ$ento pek órgãü inter€ssâds;
f - Não ceder, tnansferir ou subcontnatan, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o
conhecimento ê a devida autorização expr€ssa do Contratante;
g - ltaflter', C{trafite a vigêaçitr àü l.üntrata, eor co$Fati.ttilidade e-üír âs obrigãçÚes ass$lttidas, todas as
(ondições de regularidade e qualj-ficação exigi.das no respectivo processo de contratação direta,
apresentaÊdo ao Contratante os dÕaumentos necessários, genpre que solicltãdo,

Ll.r{rr>uL,r rrElrfra - ta aL I tsKÀírfri., Ê Ét'}t-.tSrtt:
Este contrato poderá ser álterado, unilateralmente pela Contratante ou pon acordo entre as partes, nos
casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77, 78
2 79 da Lei a.666/9j-
o Contratâdo fica obrigado a aceltar, nas mesmas condiçôes contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem nos serviços, até o respectlvo limite fixado no Art. 65, § 1e da Lei 8.666,/93. Nenhum
Ec!'ésai4o €! sij3.essfu ?der'á sx{êder o liBit€ astsbriecido, salve à5 suFressões .es!/ltantes dc â€,or4a,
celebrado entre os contrôtantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRÍI'IEÍRA - DO RECEBÍiTÉNTOT
Executado o preseírte .or}i -ã-!ú e oliseí'naàas zs aüítdiçúes ôe aúi$tp7êflefita das abri€açôes pactuadas, os
i)aocedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecenão, conforBe o caso, às
dlsposições dos Arts. 73 a 76, da Lêi 8.666193.

A recusa injusta em deixar de cunprin as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. B6 e 87 da Lei
5.666,,'93; a - aôvertêficia; b - ,rúiia ôe fróra ,3e ô,i% ízet a) virÉü1a.1írto ?ar.efito) ãpiicaàa sob.-e o
l.alor do contFato por dia de atrasg na ent!'ega, no inÍcio ou na execução do objeto ora contratado; c -
multa de L6% {dez por cento} sobre o valor contrãtado pe1â inexecução totã1 ou parcial do contrato.; d -
suspeÍtsãô teflipôráriã de parti(iÍ]ar effi licitação e lftpediftento de €orÍ-Lratar (oífr ã Adftinistração, pÕa-

prazo de até 02 (dois) anos; e - declaração de inidoneldade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovlda
ssa reâtlilitação perênte a próFria autsridade ql}e apli.ou a peEalidadê; f - siaultaÍtearÊeíte, qualquer
5as penaltdadês cabtveis fundanentadas na Lel 8.66A/93.

CLÁUsULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FOROT

Pã.4 diri«ir- ãs qriestões deccrrent€s d€ste contrâto, ôs partes eiegem o Fors da CÇiRãraã de Güêratli!'ã,

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em o2(duas) vias,
Ée1âs pâries e Éor düãs testeÍfirflhãs.
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IESIEMUNI!/X-q

.ODÊà
22. v.

3r.Pãç.' i3s§

oPl,1(5.(tli -ll

fuas Est.adas - PB, 04 d" Fevereíro

N



-d

efTo+êJd
ssufü xt1ã:àb)r,i,]a *^ot

§mâ
É-''oYo É
Ytrroú

odv-tyàIÍ\,lol otld

'10r'A6g õu ldl

4o 0çÇ lh b I ?to


