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ESTADO DA PANAÍBA
PREFEITUM ru ICIPAL DE DT'AS ESTRÂI'AS

IÍ{EXIGIBILIDÂDE NO WIIÀO2I

Cd{TRATO Ne ffitlzâzr-CPL

TERMO DE COiITRATO QUE ENTRE SI CELEBM}1 A PREFEITURA IIU ICIPAL DE I,t,ÀS
ÉSTMDAS E ECOSOLO GI,IARABIRA GESTÂO ÀIIBIEiITAL DE RÊSIDIJOS LTDA., PARÂ

EXECUçiú DE SERVIçO COr,lFORltE DISCRI{rMm NESTE INSTRUMENTo NA FORüA

ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado PREFEITURA t{T ICIPAL DE tXrAS ESTRÂDÂS -
Rua do Comércio, 23 - Centro - Duâs Estradas - PB, CNPI ne O8.787 .gl2/OSO1-10, neste ato representada
pela Prefeita loyce Renally Felix Nunes, Erasileira, soltelra, Funcionaria Publica, residente e
domiciliada na Fazenda 5ão Francisco, 5N - Zona Ruraf - Duas Estradas - PB, CPF ne o99.4o7.5o4-4o,
Carteira de ldentidade ne 3.579.572 ssP, doravante sinplesnente CONTRÂTANTE, e do outro lado Ecosolo
GIIIRABTRA 6ESTÂO Â|BrEÍ{TAL DE RESIÍlII,s LTrrA. - SrT RETTRO, SN - ZO{A RURAL - GUARABTRA - PB, CNPI ne
30.366.23A1N91-94, doravante simplesmente CONTRATAm, decidiram as partes contratantes assinar o
presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condiçôes seguintes:

CLÁUSULÂ PRITiEIRA . Íx,S FUi{'A EI{TOS:
Este contrato decorre da Inexigibilidade de Licitação ne Ooool/2o23, processada .os temos da Lei
Federal ne 8.666, de 21 de lunho de 1993j Lei Comple entar nc 123, dê 14 de Dezembro de 2006; e
legislação pertinente, consideradas as altêrações posteriores das referidas nor as.

CIÁUSULÂ SEGI'IIDÂ . Íx, OB]ETO:
o presente contrato telÍ por objeto: cont.atação de Empresa Especializada pana Recebimento, Tratamento e
Disposição final dos Resíduos Sólidos Urbanos produzidos pelo Município de Duas Estradas, Estado da
Paraíba, no exercício financeiro de 2023, nos ternos da Lei nô 8.666/93,

o serviço deverá ser exêcutado rigorosaneote de acordo co{n as condições expressas neste instrunento,
proposta apresentadã, especificações técnicas correspondentes, processo de Inexigibilidade de Licitação
ne Og^gl/2921 e instruçôes do Contratante, documentos esses que fican fazendo partes integrantês do
p.esente contrato, independente dê transcrição.

CLÁ'SULÂ TERCEIRÂ . Íx) VÀLOR E PREçOS:
o valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 31.689,00 (TRINÍA E UM MIL E SEISCEiIfOS
E oITEiaTA RrArS).
Representado por: 12 x R$ 2.640,00.
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DISCRIIIIÍ{AçÃO U]{IDÂDE QUAIíIIOADE P.U ITÁRIO

Recebimênto e disposicão finê1 de residuos só1idos Toneladas 4ae 66,AO
urbanos produzidos pelo nunicÍpio de Duàs Estradas.

P. ÍOÍÂt
31-680,OO

admitem
abaixo

Total: 31.680,0â

CLÁUSULA qJARTA . tn REÂJUSTAHE TO:

Os preços contratados são fixos pelo perÍodo de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65, §§
5s e 6er da Lei 8.666/93.
Ocorrendo o desequilÍbrio econômlco-financêiro do contrato, poderá ser restabefecida a .êlação que as
partes pactuaram inicialmente, nos temDs do Art. 65, inciso II, alínea d, da Lei 8.666/93, mediante
comprovação docunental e requerimento exprêsso do Contratado.

cLÁuSuLA QUIIITA . DÂ DOTAçÂO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orÇamento vigente;
Recursos:
o8.oa .. 15.4s1.1002.2037 - 500 - 3.3.90.39.01

CLÁJíJLA 5EXTA - Íx, PA6AI{EiÍTO;
O paganento será efetuado na Tesouraria do Cqntratante, mediante processo regular, da seguinte nanêira:
tíensalmente, para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adlnpleÍÍênto de cada pa.cela.

CLÁUSULA SÉTIüA . Í,o5 PRAZOS E DA vIGÊ CIA:
Os prazos máximos de inÍcio de etapas de execução e de conclusão do objeto ora
prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, § 1e, da Lei
indicados e serão considerados da €missão da ordem de serviço:
a - fnicio: Imediato;
b - Conclusão: 12 (doze) mesês.
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A vigência do presente contrato será determinada: até o final do exercÍcio
consideradà da data de suô assinàturâ; podendo ser prorrogâda nos termos do Art- 57, dà

CLÁUSuUI oITÂvA - DAs oBRIGAçôE5 m coi|ÍRATA TE:
a - Efetuar o pagâmento relativo â execução do sêpviço efetivâmente realizado, de
respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao contràtado todos os meios necessários para a fiel execução do serviço contrãtadojc - Notifi.car o contratado sobre quaLquer lrregularldade encontrada quanto à qualidade do serviço,
exercêndo a mais ampla ê completa fiscalização, o que não exine o Contratado de suas responsabilidades
contratuais e legais;
d - Designar rêpresentantes com atribuições de Gestor e Fiscal dêste contrato, nos termos da norma
vi8ente, especialmente pâra acompanhar e fiscalizar a sua êxêcução, respêctivamente, pêrmltlda a
contratação de terceiros para assLstência e subsÍdio de inforíaçóes pertinentes a essas atribuições.

cLÁrsuLA Mx{A - DAs (»RIcrAçõEs Do coitrRATÂDo:
a - Exêcutar devidamente o serviço descrito na Cláusula correspondentê do presente contrato, dentro dos
melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o raoo de atividade relacionada ao objeto
contratual., com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaçôes concernentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e comprooissos assunidos, a qualquer título,
perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.;
c - Manter preposto câpacltado e idôneo, aceito pelo Contratarte, quando da exêcução do contrato, que o
represente integralmente em todos os seus atos;
d - Pemitir e facilitar a fiscalização do contratante devendo prestar os lnformes e esclarecimentos
solicitados.;
e - Será responsável pelos danos causados diretamente âo Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilldade a fiscalização
ou o acompanhamento pelo órgão interessadg;
f - Não ceder, tnansferlr ou subcontratar, no todo ou em parter o objeto deste instrumento, sem o
conhecim€nto e a devida autorização exprêssa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em c€ tpatlbilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de regularidade e qualificação exigidas no respectivo processo de contratação diFeta,
apresentando ao Contratante os docuDentos necessários, sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉcIÍ{À - DA ALTERÂçÃo E REscIsÃo:
Este contrato poderá ser alterado, unilaterafmente peLa Contratante ou por âcordo entre as pantes, nos
casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos A.tigos 77, 78
e 79 da Lei A.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições cont.atuais, os acréscimos ou supressõês que
se fizerem nos serviços, até o respectivo linite fixado no Art. 65, § 1q da Lei a.666/93. Nenhum
acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resuLtantes de acordo
celebrado entre os contratantes.

CUII,SULÂ DÉCIT|A PRIiEIRÂ . Do RÊCEBIIEIÚTo:
Executado o pnesente contrato e observadas as condições de ãdimplenento das obrigações pactuadas, os
procedimentos e prazos pãna receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às
disposiçôes dos Arts. 73 e 76, d,a Lei a.666,/93.

CI/íUSULA DÉCT A SEGUÍ{DÂ . DAs PETIALIDAI'ES;
A recusa injusta em dêi.xar de cumprir as obrigaçõês assumidas e preceitos legais, sujeitârá o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 dâ Lei
a.666/93t a - advertênciaj b - multa de mora de o,5l (ze,^o vÍrgula cinco por cento) apLicada sobre o
valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c -
multa de LOX (dez por cento) sobre o valor contratado pela j.nexecução total ou parcial do contrato; d -
suspensão temporária de participâr em licitaÇão e impedi[ento de contratar cotn à Administração, por
prazo de até 02 (dois) anos; e - declaração de inidoneldade para licitar ou contratar con a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni.ção ou até que sêJa promovida
sua reabilitação perante a próp.ia autoridade que aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer
das penalidades cabiveis fundamentadas na Lei 8.666/93.

CLÁUSULÀ DÉCIT|A TERGEIRÂ . m FoRo:
Para dirimir as questões decorrentês deste contrato, as partes elegen o Foro da Comarca de Guarabira.

E, por estarên de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato en o2(duas) vias, o qual vai assinado
pelas partes e por duas testemunhas.
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TESTEMUNHAS

Duas Estradas - PB, 11 de laneiro dê 20f3.
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