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EsrÀDo DÀ PÀRàÍBÀ
PREFIIq'RÀ I{T'NICIPÀI DE ÀIO@IRO
eo{tssÁo PER!{ÀSENTE DE LrcrrÀÇÀo

PREcÃo PRESENCTÀI, u" 0oozo/2022
PF.'CESSO -\DMINI51PÀTIVC N" PP OOO2O/2022

coNriiàro N" : oool 5/2o22-cPL

TERI'iO DE CONTRÀTO QUE ENTRE S] CELEBRÀM À PREFE]TURÀ MUNICIPÀL DE

MoGEIRo E ECosoLo GESTÀo À}4BTENTÀL DE REs]DUos ITDÀ, P-APÀ EXECUçÁO
DE SERVIÇO CONIORME DISCRIMINÀDC NESTE INSTRWENTO NÀ FORMÀ ÀBÀIXO:

Pelo Dresente insLrrJmento de contrato, de urB lado Prefeitura Municipal de liloqeirc - Àv.
Plêsidente Joáo Pessoa, 4? - Cêntro - Moqêiro - pB. CNPJ 1ro ()8.8ó6.501,/0(101-ó7, nêsté ato
representàda pelo Plefeito Àntonj.o José Eerreira, Brasilej.rc, solteiro, Emplesario, residente e
doniciliado na sitio Pintado de Cirna, 13ts - Àrea Rural - Mogeiro - PB, cPE n" 840'199.644-91,
Carteira Ce Identidade n" 3360118 SSPPÀ, doravanLe simplesmeite CONTRÀTÀNTE, e do ostro lado
ECOSOLO GISTÀO ÀMBIENTÀL DE RESIDUOS LTDA - ROD PIJ-138, SN - ZONÀ RURÀL - CÀMPINÀ GIIÀNDE - PB,
CNPJ n" 11.955.108,/000i-54, doravaotê simplesment.e CONTRÀTÀDO, decidirâm as pa!Les contratanLês
assinar o prêsênte colltlato, ô qual se regerá pelas c1áusulas ê condlções seguintês:

cLifursvrÀ pRruErRà - Dos ErrNDtüEN'aog:
Este conirêlo decorre da licitaÇão nrodalidade Pregáo Presenciàl D" 0AC2A/2022. processada nos
têrrnos dâ Lei Eêdê!a1 n" 10.520, de 1? de J.rfho de 2002 e subsidiarianênte a Lei Pêdelal n"
8,666, de 21 de Junho de 1993; Lei Comp]ementar n" 123, de 14 dê Dezencro de 2006; Decreto
Munici.pal" n" 016, de 10 de Nover.üro de 2006; e legislaÇào pertinente, considerâdas as altelaÇÔês
posteriores das referidas normas,

cutusgrÀ sEGrrl|DÀ - Do oB.rETo:
o presente contra-.o tem por objetoi ccNTRÀiÀÇÀo DE ÀTERRO §ÀNITÁRIO L1CENCIÀDO PÀRÀ RECEBIMENTO

E DrsposrÇÃo FrNÀl DE REsÍDUos URBÀNos pRoDUzrDos ?r1,o MUNrcÍPro DE MoGErRo.

o servlço deverá set: êxêcutaoo rigorosamêntê de acoldo com as condições explessas neste
i-nstlunenLo, p.oposta apresentada, especificaÇôes técnicas corresponden!es, p.rocêsso de
licitaÇào modalidadê Pt:egáo Presência1 n" 00020/2022 e instruÇões do Contratante, docu!Íentos
êsses que ficam fazendo partes integranires do presente contrat.o, independente de transcriçáo; e

sob o regime de emprêitada por preço unitário'

cl.iíssgtÀ TERCETRA - Do \ràróR E pREÇos:

o valc! tot.a1 desle contrato, a base do preÇo p!ôpostc. e de R$ 52.800,00 (CINOUENTÀ E DoIs MIL
E CITOCENTOS REÀIS) .

cóDrGo
1

DrscRlra:NrÇio
RECEBIMENTO É DISPO5IÇÃO FINÀL DE

RRsÍDUcs sól,rDos DE ÀTÉ 80 roNE-.ADÀ
}{EIiSÀL

euÀNrrDÀDE P.ularrÁRro
12 55, C0

P- TO!ÀJ.
52-800,4c

UNIDàDE
IÉs

TotâI: 52.800, n0

cl.tiusuÍ.À eulnTÀ - Do REÀÍusrÀlr§}l'ro Et{ sEsrrDo tstRrro I

os preÇos conLratados sáo fixos ê irreajustávêis no prazo de um ano.
Dentro do p!dzo rilr vigência do cont!ato e nrediante soljcj-LaÇào do Cont-!:rtado, )s preços podetão
sofrê! reajuste após o i.ter!êgno de um ano, na nesma proporção da variaÇão velificãdà no lPCÀ_
IBGE acumul.ado, tomando-se por base o mês de aplesêntação de respec+-iva Propcsta, exclusl-vanente
para as obrigàções iniciadas e concluidas após a ocorrêxci.a da anualidôde.
Nos !eâjustes sui:,sequentes ao pr'imeiro, c interlegno rnÍnir,o de ult ano se!á contad: a partir dos
efeítos financej.ros do último reaju§te.
No caso de âtrasc ou nào d.ivulgação do indj.ce de reajustamento/ o Contratante pagará ao Contratado
a I:nFortância calculada peta ú]tinê -J3riaÇãc co.hecida, liqurdardc a diferenÇa ccrrespcnde!te
tão Logo seja divulgado o índice definitivo. íica o Contratado obrigado a aplesentar m.emória de
cálculo refêrenle ao rêajustamento dê preÇos do vafor lemanescentef sempre que esle ocorler'
Nas aferições finais, o íxdice utilizado para !:eajuste será, ob rigaLo ri amente, o definitivo'
Cásó o lndice esaálre1écidó para têájustarnéntó veihá ã sêt ext.litc óú dê qualqúér fôrüa íàÕ póssa
mais ser utilizado, será adctado, em substitu-iÇão, o que viêr a ser determinado pela I'egislaÇão
êntão em vigor -

Na ausência de prevlsão legal quanto ao indj.ce su-bstitutc,
oflcial, parâ reajusEamento do preço do valor remanescente, p
o reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

as pa les eleg
de tern.c

erão novo lndice
aditivo.
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cúusr,IÀ et üEà - DÀ DorÀÇio:
Às despesas correrào por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigentê:
Recursos Próprics do Município de Mcgei:c: ],EI MUNIClPÀL 358/202\ 02.080-SEC.DE INDUST. COMERCIC
E INaBÀ ESTRUTURÀ A2ôAA.-.5-452.2C09.2073 - MÀNUTEIiCÀO ÀTIVIDÀDÉS ÀDMÍNÍS]RÀTiVÀS DÃ SÊINFRÀ
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOÀ JURIDICÀ

cr.íusrrr,l sExrÀ - Do PÀcÀxErro:
O paqarnento ser:á efetuàdo R:ediante pr:ccesso ieg,Jiar
adotados pelo Ccntlatante, da seguinte maneira: Parà
do periodo de adi mpfemento.

em observáircia às normas e procecinenics
ocorrer no prazo de trinta dias. cot:rtados

clÁusúrÃ sÉr:MÀ - Dos pRAzos E DÀ vt6rcrÀ:
os prazos máximos de inlcio de etapas de execução e de conclusáo do objeto ora
adriiten prorrogaÇào nas condaÇôes e h-ipóteses pr:evistas no Àrt. 57, S 1', da Lei
ábá1xõ indlcádós É 5éÍãó Õóí1sldéíádôs dá àssiÍaturâ dó cÕlÍtÍãtó:
a - Início r Imediato;
b - Conclusào: 12 (doze) Ír.eses.
À vigência do presente contrato será deternlnadat até 20/A5/2023, considerada
assinaturai pcdendc ser prorrogacia nos termos do Àrt. 5?, da i,el 8.666/93.

contratado, que
8. 6 6 6,/ 93, estão

da da1-a de suê

cLíosuLÀ ottr\rÀ - DÀ§ oBRrcrçÔrs Do coNrRÂIlt{:fE:
ê - Efetuar o pngêmento tela!1vo a erecução do serviÇo efetivêmeDce reaiizador de accldo ccm a9
respectivas cláusulas dc prêsentê contratôi
b - proporcj.oDar ao ContraLado tôcios os meios necessários parâ a fieL execuçác dc servl-ço
contratacio;
e - Nolifj.car o Contralado sobte qualquet irregulanldade êhcontrada quanto à qualidade do
serviÇo, exercendo e nais a$pla e completa fiscalizaçãô, o que não êxime o Contratadô de suas
responsabil i dades conLraLua-s e :ega i s;
d - Designar representantês cor!! atribuiçÕês dê Gêstor ê Fiscâl deste contrato, nês ter:tllos da
norma vigente, especialmeote para accmpanhar e fiscalizar a sua execuçêo, respeclivainente,
permltida a contrataÇão dê tercêíros pera assistência e subsÍdio de informaÇões pêrtlnentes a

essás atribuiçôes.

cI,Áu$,IÀ ltdrÀ - Drs oBR.rGÀÇÔEE Do coNtRÀrÂDO:
a - Executar devidamentê o sêrviÇo dêscrito na C1áusufa côrrespondente do presênte contrâto,
dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o raúo de aLividade relacio:rada
ao objetc contratual, coír obsêrvânciâ aos Prazos êstipulados;
b - Responsabili2ar-se por todos os ônus e obrigaÇões concernenies à legislaÇão flscal, civi1,
tributária ê trabÀ1hista, bem cômo por todàs as dêspesas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fô!nêcedores ou telceiros eIí razão da exêcljÇão do cbjeto ccoLraLado;
c - Manter preposto capacÍtado ê idôneo, aceito pê1o ContratanteT q.rando da execuÇão do contl:ato,
que o replesênte -integ!àlmenCe êm todos os §eus alos;
d - Permitir e facilltar à fi:lcalização do Contratante devendo prestar os infcrmes e

ésô:ârécl êít5s sóIlcitádós;
e - Será responsável peios danos ca,lsados diiêtamente ao ConLratante ou a terceiros, decorrenLes
dê êua culpa ou dolo na execuçào do contrato, nàô etcluindo ou reduzindo essa resPÔn sábi l idadê
a fiscalizaçác ou o acompanhament-o pelo órgão int-eressa(ic;
f - Náo ceder, transferir ou sub.onttatar, nc todo ou em parte, o êbjêto dêstê instrumenlo, sem

o conhecimentc e a devida autorizaÇão expressa do contlatanLe;
g - Manter, dulante a vigência do cortlaEo, em ccnpatibilidadê com a5 obrrgaÇôes assumidas,
iodas as condiçóes de habilir-àÇão e quâlificaÇão exigidas nô respectivo processo licitatôrio,
apresentando aô Contratanle os documentos necessários, semprê que solicitado'

c!Áúsg!,A DÉcrüÀ - Dà Àr.trRÀçÃo E REscrsio:
EsLe ccntraLo poderá ser alterado com a devida jusLiíj.càtiva, uniiateralmente pelo Con',lratanLe
ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Àrt. 65 e será lescindido, de pleno
direito, conforme o disposto nos Àrts. '11 , 18 e 79, todos da Lei 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceita!. nas mesmas condicões conttatuâis, Js ac1éscimos ou

suptessóes que se frzerem nos serviÇo5, até o respectivo limite Íixado no Àrt. 65, S 1o da Lei
8.666/93- Nellhlrn ac!éscimo ou suplessào poderá excede! o linite estabelecido, salvo as srlpressôes
resultantês de acordo cêfeblado entre os ccnireta[tes.

cTÁusI,IÀ DÉC ,A PRIT,EIRA - DO RECEBIUETÍO:
Exêcutado o ple-sente contlato e observadâs as conrliÇões .le adimpfer,ento das obrigaÇões pê.ct,râdas.
os proceoinentos ê Prazos paia receber: o seu objeto Pelo Contratànte cbedeceráo. conforme c
caso, às disposições dos Àrts. '73 a'16, da Lei 8.666/93.

cúusn e DÉcr!ô sE@llDÀ - DAs PErÀLrDtDEs:
À recu§a injusta êm deixar de cumprir as obrigaÇóes assumidas e preceitos legais, sujeitará o

contratado, garantida a prévia defesa, às seçuintes penalidades previs.as nos Àrts. 86 e Bl, da
ter 8.666/93: a - advertência; b - multa dê mora Ce O,5t (zer:o vírgu1a cinco por cento) aplicada
sobre o valor do contrato por dia de atraso na entregá, no inicio ou na execuÇão do objeto ora
contratado; c - multa ale 10* ldez por cento) sôbre o vafor coôt!àtàdo pela lnexectlÇão tota.l ori

es cabi-veis fundamentadàs naparcial dô contratoi d - sj.nultaneahênte, gualquer
Ler 8-666/93 e na Lei lO-520/02.

da lidê
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Se o valor da nu-Ita ou indeni?aÇãc devida não for recolhido no plazo dê 15 dias após a comunicaçàc
ao Contraladc, será autonaticanente descontado da pÍinelrà parcela do pagament. :r que o
Contlatado vier a fazer jus, acrêscido de juros moratórios de 1* (um por cento) ao mês, ou,
q'úando fcr o caso, cob!âdo ludicialmente.

cLágsú,À DúcruÀ rERcErRÀ - DÀ coapENsÀÇÃo FrrÀlícErRÀ:
Nos caso6 de êventuais atrasos de pagamento nos termos dêste instrumerto, e dêsde que c Contraatado
não tenha concorlido de alguma forna par:a o atrasc, será admiLida à conpetlsaÇâo fjnaEceira,
devida desde a data Iimite fixàda para o pagamento ãtê a data correspondêrte ào efêtivc pàgamento
da par:ce]-a. Os encalgos moratórios devidos em razão do àtraso no pagamento seráo cafculados com
u:_-1lizaçãodasequin:efórríutâ:EM=NxvPxf,onde:EM=encaLgosmoratórics;N=númercdê
lias enlre a data prevista para o pagamenlo e a dc efetivo pagaftento; vP = valcr da pa:cefa a
ser: paga; e I : indice de compensaÇão fi.nancêire, assim apurado: 1- (TX + 100) i 365, sendo TX

= percentual do IPCÀ-IBGE acr.rnulado nos últimos doze meses ou, na sua fa1ta, um novo indi-ce
adotado pêIc Governo lêdêrà1 lfuê o substjtua. Uú hipótêsê do rêferido indi3ê êstabêlêcido ptra
a compensaÇão financeira venha a se! extinto ou de qua.lquer forma não possa mais ser utilizado,
sêrá àdotado, €m substituiÇão, o que vier a ser dêterminàdo pêIa legislaÇão então eÍr vigor.

críusl,!À DÉcr À ouÀRrÀ - Do troRo:
Para dirimir as questôes decorrentes deste contlato, as par+.es elegem o Foro da Comarca dê
Itãbaiana.

duas ) vias, qual vaioFE, por estarem de plenc aecrdo, Íoi lavrado
assinado pelàs parEes e por duas lestemunhas.

20 de Maio de 2022
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