MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

CONTRATO Nº 04/2015
Proc. Adm. nº 150/12-2014

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede nesta cidade e comarca de
Dois Córregos, Estado de São Paulo, na Praça Francisco Simões,
s/n°, inscrito no CNPJ/MF sob nº 45.671.120/0001-59, neste ato
devidamente representado por seu Prefeito Municipal, o Sr°.
FRANCISCO AUGUSTO PRADO TELLES JÚNIOR, brasileiro, casado,
portador do documento de identidade R.G nº 22.199.481/ SSP-SP,
e inscrito no CPF/MF sob o nº 120.087.958-96, residente e
domiciliado nesta cidade e
comarca de Dois Córregos, Estado
de São Paulo, na Avenida D. Pedro I, n◦ 302, através de seu
órgão executivo municipal doravante denominado simplesmente
MUNICÍPIO; e
CONTRATADA: S.GIROTI TRANSPORTES – ME., empresa individual,
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 09.380.614/0001-10,
inscrição estadual nº 289.085.838.113, estabelecida à Rua
Eugênio Francisconi Filho, nº 600, nesta cidade e comarca de
Dois Córregos, Estado de São Paulo, devidamente representada
por seu titular, o Sr° SIDNEY GIROTI, doravante denominada
CONTRATADA,
fica
justo
e
contratado,
perante
as
duas
testemunhas, abaixo assinadas e nomeadas, o seguinte:
1ª-OBJETO DO CONTRATO – Constitui objeto do presente contrato a
prestação de serviços de transporte e coleta de resíduos
sólidos e outros materiais, mediante o fornecimento pela
CONTRATADA da mão-de-obra necessária para a execução dos
serviços, conforme projeto básico, planilhas e anexos que
integram o Edital do Pregão Presencial n° 88/2014, bem como a
proposta e planilha descritiva e quantitativa dos serviços e
orçamentária de preços básicos da CONTRATADA, independentemente
de transcrição.
Parágrafo primeiro: O detalhamento e as especificações dos
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projeto básico, que integra este
cláusulas do presente instrumento.

contrato

e

nas

demais

Parágrafo segundo: A CONTRATADA declara expressamente, sob as
penas
da
Lei
que
está
tecnicamente,
economicamente
e
financeiramente apta à execução dos serviços objeto deste
contrato.
Parágrafo terceiro: A CONTRATADA deverá executar os serviços
mediante solicitação do servidor público designado através de
Portaria do Chefe do Executivo, como gestor do contrato,
através de “ORDENS DE SERVIÇOS”.
2ª-DOS PREÇOS E DO REAJUSTAMENTO – A CONTRATADA será
remunerada pela prestação dos serviços descritos na cláusula
anterior, conforme abaixo discriminado:
Item
1
3

Discriminação
Unid.
Quant.
V. Unit.
Transporte e coleta de resíduos sólidos e outros materiais na Zona Urbana
Serviços de coleta de resíduos sólidos e
hora
1.760
R$ 16,64
outros materiais
Serviços de Transporte em caminhão com
capacidade mínima de 18 m3
hora
440
R$ 48,21

V. Total

R$ 21.214,48

Valor Total (Mensal) ------------------------------------->

R$ 50.500,88

R$ 29.286,40

Parágrafo primeiro: Vigorarão durante todo o período de
vigência do contrato, inclusive no caso de prorrogação do
prazo contratual, os preços ofertados pela CONTRATADA no
certame licitatório do qual decorreu este instrumento, e
constituirão,
a
qualquer
título,
a
única
e
completa
remuneração devida pelas despesas decorrentes para a execução
dos serviços relacionados no projeto básico em anexo.
Parágrafo
segundo: Inexiste
a
hipótese
de
atualização
monetária ou reajustamento de preços, nos termos da Lei
Federal n.º 8.840/94 e somente será admitida, nos limites da
Lei, a recomposição de preços de que trata o art. 65, II,
alínea "d", da Lei Federal n.º 8.666/93 e ulteriores
alterações.
Parágrafo
terceiro:
Além
do
pagamento
dos
preços
convencionados, nenhuma outra obrigação acessória terá o
MUNICÍPIO durante o cumprimento do objeto do presente
contrato.
3ª-DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS PRESTADOS – Após o término de
cada período mensal, a CONTRATADA elaborará relatório contendo
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os quantitativos totais mensais
serviços efetivamente realizados.

de

cada

um

dos

tipos

de

Parágrafo único: As medições para efeito de pagamento serão
realizadas de acordo com os seguintes procedimentos:
I)No primeiro dia útil subseqüente ao mês em que foram
prestados os serviços, a CONTRATADA entregará ao gestor do
contrato, relatório contendo os quantitativos totais mensais
de cada um dos tipos de serviços realizados e os respectivos
valores apurados.
II)O MUNICÍPIO solicitará à CONTRATADA, na hipótese de glosas
e/ou incorreções de valores, a correspondente retificação
objetivando a emissão de nota fiscal/fatura.
III)Serão
considerados
somente
os
serviços
realizados e apurados da seguinte forma:

efetivamente

a)O valor dos pagamentos será obtido mediante a aplicação dos
preços unitários contratados às correspondentes quantidades de
serviços efetivamente executados, descontadas as importâncias
relativas às quantidades de serviços não aceitas e glosadas
pelo MUNICÍPIO por motivos imputáveis à CONTRATADA.
b)A realização dos descontos indicados na alínea “a” não
prejudicada a aplicação de sanções à CONTRATADA, por conta da
não execução dos serviços.
c)Após a conferência dos quantitativos e valores apresentados,
o
MUNICÍPIO
atestará
a
medição
mensal,
comunicando
a
CONTRATADA, no prazo de até 5(cinco) dias corridos contados do
recebimento do relatório, através do gestor do contrato, o
valor aprovado, e autorizando a emissão da correspondente nota
fiscal/fatura, a ser apresentada à partir do primeiro dia útil
subseqüente à comunicação dos valores aprovados.
d)A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela CONTRATADA e
entregue no Setor de Finanças do MUNICÍPIO, para que sejam
providenciados os documentos necessários para o devido
pagamento na data aprazada contratualmente.
4ª-DO FATURAMENTO E PAGAMENTO – Os pagamentos serão efetuados
mensalmente em conformidade com as medições, mediante a
apresentação do original da nota fiscal/fatura.
Parágrafo primeiro: Junto com a nota fiscal/fatura, a
CONTRATADA deverá apresentar uma relação nominal de todos os
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empregados que executaram o serviço no período abrangido pela
medição apresentada, bem como os comprovantes de recolhimento
do FGTS, por meio das guias de recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social–GFIP, correspondentes ao período de execução dos
serviços e à mão-de-obra alocada para esse fim, como também os
comprovantes
de
recolhimento
das
contribuições
sociais
incidentes sobre a Nota Fiscal(INSS/ISS-ISQN) e ainda, cópia
da CND emitida pelo INSS, da CRF do FGTS emitido pela Caixa
Econômica Federal, conforme estabelece a Lei n° 8.212/91 e
demais legislação correlata, sob pena do MUNICÍPIO efetuar a
retenção do valor devido nos termos da legislação vigente,
sobre o valor da Nota Fiscal. Não serão aceitas cópias da CNDINSS ou CRF-FGTS com prazo de validade expirado.
Parágrafo segundo: Havendo retenção, a CONTRATADA deverá
providenciar no prazo de 15 (quinze) dias, o recolhimento das
contribuições sociais (INSS/FGTS/ISS-ISQN) e apresentar as
guias que comprovem tal pagamento o MUNICÍPIO, para fins de
devolução da quantia retida.
Parágrafo terceiro: Se a CONTRATADA não apresentar os
comprovantes
e/ou
cópias
dos
documentos
referidos
nos
parágrafos anteriores no prazo fixado, o MUNICÍPIO poderá a
qualquer instante e a seu critério exclusivo:
a)Aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o
medição cujos comprovantes não forem apresentados;

valor

da

b)Rescindir o Contrato por culpa exclusiva da CONTRATADA.
Parágrafo quarto: A CONTRATADA deverá efetuar a cobrança
diretamente no MUNICÍPIO, sendo vedada à cobrança por meio de
rede bancária ou com terceiros, sendo que a data de
exigibilidade dos referidos pagamentos será estabelecida,
observadas as seguintes condições:
a)em 10(dez) dias, contados a partir da data em que ocorreu a
emissão da nota fiscal/fatura;
b)a não observância dos prazos previstos nesta cláusula, ou no
caso de apresentação de nota fiscal/fatura com incorreções
ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por igual número
de dias a que corresponderem os atrasos e/ou as incorreções
verificadas.
Parágrafo
quinto:
Em
hipótese
alguma
serão
efetivados
pagamentos antecipados ou sem a existência da correspondente
Avenida Gofredo Schelini, nº 245 - Vila Bandeirantes – Tel. (14) 3652-4121, 3652-4878, 3652-4454, 3652-1647 - CEP
17.300-000 – Dois Córregos – SP - e-mail: licitacaodc@conectcor.com.br

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

medição.
Parágrafo sexto: O MUNICÍPIO poderá descontar dos pagamentos
importâncias que, a qualquer título lhes sejam devidas pela
CONTRATADA, por força deste Contrato.
Parágrafo
sétimo:
No
ato
do
pagamento
de
cada
nota
fiscal/fatura, poderá ser retido pelo MUNICÍPIO os valores
relativos à eventuais contribuições devidas ao INSS, no
percentual de 11% (onze por cento) ou daquele previsto na
legislação federal vigente na época do pagamento do valor da
parcela, o qual será recolhido posteriormente em favor do INSS
pelo Município, em guia própria, na forma de lei. Idêntico
procedimento de retenção será adotado no caso de eventuais
incidências do IRRF e/ou ISS sobre as parcelas devidas a
CONTRATADA, sendo que a retenção também será efetuada no ato
de pagamento.
Parágrafo oitavo: Entre a data do adimplemento de cada parcela
dos serviços contratados e a data da efetiva quitação, não
estará sujeita o MUNICÍPIO ao pagamento de quaisquer valores a
título de correção ou atualização monetária.
Parágrafo
nono:
Não
haverá
incidência
de
compensações
financeiras(juros) ou penalizações(multas ou juros de mora) em
caso de eventual atraso no pagamento das parcelas.
5ª-DOS RECURSOS - As despesas decorrentes da execução deste
contrato correrão por conta do seguinte crédito orçamentário:
CLAS. FUNC. PROGRAMÁTICA
02.07.15.452.0004.2.012.000
CATEGORIA ECONÔMICA:

UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
Departamento e Obras e Serviços
Municipais

3.3.90.39.00.000

6ª-DA VIGÊNCIA - O prazo de vigência do presente contrato será
por 12(doze) meses, iniciando-se a partir de sua assinatura,
podendo ser prorrogado a critério do MUNICÍPIO, por iguais e
sucessivos períodos, até o limite de 60(sessenta) meses, com
fulcro no artigo 57, inciso II, da Lei n° 8.666/93 e
legislações posteriores.
Parágrafo único: O objeto deste contrato, não poderá ser
cedido, transferido ou caucionado, sem prévio e expressa
autorização do MUNICÍPIO, sob pena de nulidade do ato e da sua
rescisão "pleno jure".
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7ª-FUNDAMENTO LEGAL – Processo de Licitação – Modalidade
Pregão Presencial nº 88/2014 de 10 de dezembro de 2014,
devidamente homologada no Processo de Licitação nº 150/122014, e Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações, bem
como demais Legislação de Direito Administrativo aplicáveis à
espécie.
8ª-OBRIGAÇÕES - São obrigações da CONTRATADA:
8.1 - Responsabilizar-se por todas as despesas com o seu
pessoal, seja civil ou trabalhista, bem as decorrentes do
trabalho e do respectivo contrato de trabalho, além de todos
os ônus, tributos, taxas, impostos, encargos, contribuições
outras
quaisquer,
sejam
de
caráter
trabalhista,
previdenciário, acidentário, comercial, social ou outras, quer
sejam de competência fazendária ou não, bem como pelo seguro
para
garantia
de
pessoas
e
equipamentos
sob
sua
responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando
solicitados, todos e quaisquer comprovante de pagamento e
quitação.
8.2 - Responder integralmente pelas obrigações contratuais,
nos termos do art. 70 do Código de Processo Civil, no caso de,
em qualquer hipótese, empregados da CONTRATADA intentarem
reclamações trabalhistas contra o MUNICÍPIO, não respondendo o
Município de Dois Córregos, em hipótese alguma, subsidiária ou
solidariamente, por qualquer verba trabalhista.
8.3 - Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam
ser vítimas seus empregados, no desempenho dos serviços objeto
do presente Contrato.
8.4 - Manter, na direção dos serviços, representante ou
preposto capacitado e idôneo que a represente, integralmente,
em todos os seus atos.
8.5 - Responsabilizar-se
trabalhistas.

por

todos

os

encargos

sociais

8.6 - A manter, durante toda a execução do serviço
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas.

e
em

8.7 - A manter no local de trabalho, caderneta para anotações
de todos os fatos ocorridos durante a execução deste serviço.
8.8 - A fornecer e exigir de seus funcionários o uso de todos
os equipamentos de segurança previstos na legislação em vigor,
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tais como uniformes, coletes, botas, luvas, mascaras, óculos e
outros solicitados pela fiscalização, para apontamento de
cartão de ponto.
8.9 - Zelar pela segurança do trabalho de seus funcionários e
pelos atos por eles praticados.
8.10 - A substituir dentro de 24 (Vinte e Quatro) horas, sem
ônus
para
o
MUNICÍPIO,
qualquer
funcionário
que
por
solicitação da Administração não deva continuar a participar
da execução dos serviços.
8.11 - Manter Apólice de Seguro de Vida contra Acidentes de
Trabalho do pessoal que a CONTRATADA, venha a empregar para a
execução do objeto do presente contrato.
8.12 – Executar os serviços no período de 7:00h. às 11:00 h. e
das 13:00 h. às 17:00h., de segunda à sexta-feira, ficando
facultado ao MUNICÍPIO, solicitar a execução dos serviços
contratados também aos sábados, domingos e feriados no horário
das 7:00h. às 11:00 h. e das 13:00 h. às 17:00h.
8.13 - A prestar 8:00 horas diária de serviços, nos locais
indicados, com exceção aos sábados, excluindo-se o tempo de
percurso do transporte do empregados, sendo que o aludido
transporte deverá ser executado pela CONTRATADA sem qualquer
ônus para o município.
8.14 - A apresentar diariamente os seus trabalhadores nos
locais previamente definidos pela fiscalização do MUNICÍPIO.
8.15 - São também da inteira responsabilidade da CONTRATADA
todos os seguros necessários, inclusive os relativos à
garantia
financeira
para
aquisição
de
equipamentos,
a
responsabilidade civil e ao ressarcimento eventual de danos
materiais ou pessoais causados aos seus empregados ou a
terceiros.
8.16 - A CONTRATADA se compromete a observar e fazer cumprir a
legislação trabalhista pertinente a seus empregados, em
especial às normas de segurança e medicina do trabalho, na
prestação dos serviços contratados.
São obrigações do MUNICÍPIO:
8.17 - Efetuar o pagamento no prazo estabelecido na cláusula
"4ª" deste instrumento particular.
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Parágrafo único: Fica facultado ao MUNICÍPIO, para atender
situações
em
caráter
excepcional
ou
por
conveniência
administrativa, solicitar a execução dos serviços contratados
nos sábados, domingos ou feriados, ou ainda fora do horário
previsto no item “8.12” no caso de dias úteis.
9ª-RESPONSABILIDADE
A
CONTRATADA
ficará
civilmente
responsável pelas obrigações oriundas de ilícitos praticados
por si, seu pessoal ou seu preposto, devendo ressarcir todos
os danos causados ao Município de Dois Córregos, à pessoas e
bens
de
terceiros,
por
motivo
de
dolo,
negligência,
imprudência ou imperícia, por sua ação ou omissão.
10ª-RESCISÃO - A rescisão contratual poderá ser determinada
por ato unilateral e escrito do MUNICÍPIO, nos casos
enumerados a seguir:
a)O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e
prazos;
b)O
cumprimento
irregular
especificações e prazos;

de

cláusulas

contratuais,

c)A lentidão constante no cumprimento do atendimento dos
serviços, levando o MUNICÍPIO a comprovar a falta de interesse
da CONTRATADA;
d)O atraso injustificado no início dos serviços;
e)A cessão, transferência, ou caucionamento do objeto
presente contrato, sem prévia e expressa autorização
MUNICÍPIO;
f)O desatendimento das determinações regulares do
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execução;

do
do

agente

g)O cometimento reiterado de faltas na sua execução;
h)A decretação de falência, insolvência ou a dissolução da
sociedade contratada;
i)A alteração social ou a modificação da finalidade ou da
estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;
j)Razões de interesse público, de alta relevância e amplo
conhecimento,
justificadas
e
determinadas
pela
máxima
autoridade da esfera administrativa do órgão
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CONTRATANTE(MUNICÍPIO) e exaradas no processo administrativo a
que se refere o contrato.
l)A
ocorrência
de
caso
fortuito
ou
de
força
maior,
regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
m)A inexecução total ou parcial do objeto do presente
contrato, com as conseqüências previstas em lei, reconhecendo
a empresa CONTRATADA os direitos do Município de Dois
Córregos;
10.1 - A rescisão contratual poderá ser amigável, por acordo
entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente, reduzida a termo no processo
administrativo, desde que haja conveniência para o MUNICÍPIO.
10.2 - A rescisão contratual poderá ser também judicialmente
requerida, nos termos da lei.
10.3 - No caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos
pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO decorridos de serviços ou
parcelas destes já executados, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, fica
assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a
situação caso em que, sua decisão deverá ser comunicada por
escrito ao MUNICÍPIO.
11ª-VINCULAÇÃO - O presente contrato administrativo está
vinculado ao Edital do Pregão Presencial nº 88/2014 de 10 de
dezembro de 2014 e à proposta da CONTRATADA, fazendo parte
integrante deste Contrato, como se transcrito estivessem
literalmente.
12ª- DA FISCALIZAÇÃO, RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO – O
objeto deste contrato será recebido nos termos, prazos e
condições estabelecidas nos artigos 73 a 76 da Lei Federal nº
8.666/93.
Parágrafo
primeiro:
Fica
incumbido
o
servidor
público
designado através de Portaria do Chefe do Executivo, como
gestor do contrato, pela fiscalização dos serviços prestados
pela CONTRATADA.
Parágrafo segundo: O recebimento definitivo do objeto ora
contratado, ficará condicionado a expedição de laudo ou
atestado, ou ainda declaração de comprovação da efetiva
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execução dos
contrato.

serviços

contratados,

expedido

pelo

gestor

do

Parágrafo terceiro: O recebimento pelo MUNICÍPIO, provisório
ou definitivo do objeto, não exclui ou isenta o CONTRATADO da
responsabilidade civil prevista no Código Civil Brasileiro, no
Código
de
Defesa
do
Consumidor
e
demais
legislações
correlatas, que perdurará pelo prazo e nas condições fixadas
na lei.
13ª-DA PUBLICAÇÃO - Caberá
ao MUNICÍPIO providenciar,
por
sua conta, a publicação do extrato do presente contrato e de
seus aditamentos, na imprensa oficial e dentro do prazo legal.
14ª-DAS PENALIDADES - Pelo descumprimento das condições
estabelecidas no presente instrumento, a CONTRATADA fica
sujeita às seguintes penalidades:
DESCRIÇÃO DAS MULTAS
1.Por inexecução total do Contrato

BASE

MULTA

Valor Contratual

20%

2.Pela inexecução parcial do Contrato(paralisação Valor contratual da
parte não executada
dos serviços)
3.Por atraso no início de qualquer um dos serviços Multa diária sobre
o valor do contrato
contratados – até 30 dias
4.Por atraso no início de qualquer um dos serviços Multa diária sobre
o valor do contrato
contratados – superior a 30 dias
por
5.Solicitação
de
propina,
uso
de
bebidas Multa
irregularidade
alcoólicas, drogas, falta de urbanidade do pessoal sobre o valor do
em serviço
contrato
6.Não fornecimento das planilhas eventualmente Por infração e por
exigidas ou pelo não atendimento de pedidos de dia de atraso sobre
o valor do contrato
informações e dados
7.Não atendimento, dentro do prazo de 24 horas, da Por infração e por
dia de atraso sobre
determinação de substituição de empregado
o valor do contrato
8.Obstrução desnecessária do trânsito e outras Por infração sobre
o valor do contrato
perturbações
9.Falta de equipamento de segurança e utensílios Por infração sobre
o valor do contrato
de trabalho
10.Uso de veículo sem condição de limpeza e Multa
diária
por
sobre
o
conservação, ou veículo que cause derramamento de infração
valor do Contrato
detritos no trajeto

10%
1%
2%
2%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
1%

Parágrafo primeiro: A inexecução total ou parcial do ajuste,
importará também na suspensão do direito de licitar e contratar
com o MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS, pelo prazo desde já fixado em
18 (dezoito) meses, contados da aplicação de tal medida
punitiva.
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Parágrafo segundo: Eventual multa devida pela CONTRATADA, será
descontada dos pagamentos contratuais ou, em caso de
inexecução total será cobrada judicialmente.
Parágrafo
terceiro:
O
descumprimento
pela
CONTRATADA(licitante) da proposta que lhe for adjudicada
acarretará também as sanções previstas nos artigos 86 a 88 da
Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da multa e demais conseqüências
estabelecidas neste instrumento.
Parágrafo quarto: Será propiciado a CONTRATADA, antes da
imposição das penalidades elencadas nos itens precedentes, o
direito ao contraditório e à ampla defesa.
15ª-DO VALOR DO CONTRATO - Para atender unicamente aos termos
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, fica estabelecido o
valor global deste Contrato em R$-606.010,56-(seiscentos e
seis mil, dez reais e cinqüenta e seis centavos).
16ª-DA
INEXISTÊNCIA
DE
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
Fica
expressamente estipulado que não se estabelece, por força
deste
Contrato,
qualquer
vínculo
empregatício
ou
responsabilidade por parte do MUNICÍPIO, com relação ao
pessoal que a CONTRATADA empregar para a execução do presente
instrumento, correndo por conta exclusiva da CONTRATADA, única
responsável como empregadora todas as despesas com esse
pessoal, inclusive os encargos decorrentes da legislação
vigente, seja trabalhista, previdenciária, securitária ou
qualquer outra, obrigando-se assim a CONTRATADA ao cumprimento
das disposições legais, quer quanto à remuneração de seus
empregados, como dos demais encargos de qualquer natureza.
17ª-DO FORO - Fica eleito o Foro da Comarca de Dois Córregos,
Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas
do presente ajuste, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
18ª-DO TERMO ADITIVO - Serão incorporados neste contrato,
através de termos aditivos, todas as modificações que se
fizerem necessárias, tais como prazos, preços, quantidade e
normas gerais de serviços.
19ª-DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES - A CONTRATADA obriga-se a
aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo
Aditivo,
os
acréscimos
ou
supressões
que
se
fizerem
necessárias, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento)
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do valor inicial atualizado do contrato, de acordo com
parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei Federal 8.666/93.

o

20ª-REGIME DE EXECUÇÃO – O regime de execução dos serviços
será na modalidade de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO(artigo 6°,
inciso VIII, alínea “b” c.c. artigo 10, inciso II, alínea “b”,
ambos da Lei n° 8.666/93).
21ª-DISPOSIÇÕES FINAIS - Os casos omissos neste Contrato serão
resolvidos pela aplicação de normas pertinentes às Licitações
e Contratos, Lei Federal n.º 8.666/93 e ulteriores alterações.
Parágrafo primeiro: A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente
todas as condições e cláusulas constantes, sendo admitidas a
sua fusão, cisão ou incorporação, desde que a execução do
Contrato não seja prejudicada e sejam mantidas as condições de
habilitação.
Parágrafo segundo: Por conta exclusiva da CONTRATADA correrão
todos
os
ônus,
tributos,
taxas,
impostos,
encargos,
contribuições outras quaisquer, sejam de caráter trabalhista,
previdenciário, acidentário, comercial, social ou outras, quer
sejam de competência fazendária ou não.
Parágrafo terceiro: Em nenhum caso a CONTRATADA transferirá a
terceiros as incumbências das obrigações assumidas, sem
aprovação prévia do Município de Dois Córregos. Nenhuma
transferência mesmo autorizada pelo Município, isentará a
CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais e legais.
Parágrafo quarto: O MUNICÍPIO poderá, a seu exclusivo
critério, reduzir, aumentar, ou mesmo deixar de contratar ou
solicitar no decorrer do contrato parte ou total dos
quantitativos da “PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA DOS
SERVIÇOS E ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS BÁSICOS”, bem como durante
os últimos 60 (sessenta) dias da vigência do contrato,
determinar a gradativa redução dos serviços, quer seja para a
implantação de novo contrato, quer para a execução com pessoal
próprio.
Parágrafo quinto: O MUNICÍPIO reserva-se no direito de
paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução dos
serviços contratados, mediante o pagamento único e exclusivo
daqueles já executados.
Parágrafo sexto: O MUNICÍPIO reserva-se, ainda, no direito de
recusar todo e qualquer serviço que não atender às
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especificações,
fiscalização.

ou

que

sejam

considerados

inadequados

pela

Parágrafo sétimo: O CONTRATADA será a única responsável para
com seus empregados e auxiliares, no que concerne ao
cumprimento da legislação trabalhista, previdência social,
seguro de acidentes do trabalho ou qualquer outros encargos
previstos em Lei, em especial no que diz respeito às normas de
segurança
do
trabalho,
prevista
na
Legislação
Federal
(Portaria nº 3.214, de 8-7-78, do Ministério do Trabalho),
sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de
multas por parte do MUNICÍPIO ou rescisão contratual com a
aplicação das sanções cabíveis.
Parágrafo oitavo: A presença da fiscalização do MUNICÍPIO não
eximirá a responsabilidade da CONTRATADA pelo cumprimento
integral de suas obrigações.
Parágrafo nono: A critério exclusivo do MUNICÍPIO, poderá ser
descontado do pagamento mensal devido à CONTRATADA, os valores
correspondentes a prejuízos causados ao MUNICÍPIO, sejam por
seus empregados ou prepostos, bem como ser descontado qualquer
débito tributário apurado.
Parágrafo décimo: Independente da rescisão contratual, o
MUNICÍPIO poderá assumir direta ou indiretamente a execução
dos serviços, parcial ou total, na hipótese da CONTRATADA não
conseguir deter movimento grevista ou outro qualquer, que
paralise
a
execução
dos
serviços,
ou
pela
falta
de
equipamentos suficientes para a execução da plenitude dos
serviços.
Entretanto,
todas
despesas
havidas
para
dar
continuidade aos serviços serão de responsabilidade única e
correrão por conta exclusiva da CONTRATADA, podendo ser
posteriormente deduzidas da garantia prestada.
Parágrafo décimo primeiro: Fica estabelecido que quaisquer
débitos da CONTRATADA junto ao Município de Dois Córregos-SP,
serão compensados com os pagamentos a serem feitos pelo
MUNICÍPIO, caso esses débitos estejam vencidos nos dias em que
forem realizados os referidos pagamentos.
Parágrafo décimo segundo: O Edital, seus anexos e proposta da
CONTRATADA
fazem
parte
integrante
deste
contrato,
independentemente de transcrição.
E, por estarem assim, justos e acertados entre si,
assinarem as partes o presente contrato em 04 (quatro) vias de
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igual teor, na presença de duas testemunhas, que também o
assinam, a fim de que produza os efeitos legais.
Dois Córregos, 05 de janeiro de 2015.

FRANCISCO AUGUSTO PRADO TELLES JUNIOR
Prefeito Municipal de Dois Córregos
S. GIROTI TRANSPORTES - ME
SIDNEY GIROTI
TESTEMUNHAS:

____________________________
Rodrigo Alexandre Mendes
R.G. n° 47.105.842-7ssp/SP

____________________________
Suze Arina Paula Ushiro
R.G. n° 41.518.829-5ssp/SP
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ANEXO I – CONTRATO 04/2015

PROJETO BÁSICO
1 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
1.1 - O objeto do presente projeto básico é a contratação de
empresa para prestação de serviços de transporte e coleta de
resíduos sólidos urbanos e outros materiais, mediante o
fornecimento pela CONTRATADA de mão-de-obra, veículos de
transporte, ferramentas e todos os equipamentos necessários
para a execução dos serviços.
1.2 – A AUTORIZAÇÃO para REALIZAÇÃO dos serviços está
condicionada ao recebimento das respectivas “ordens de
serviços”, das quais deverão constar a(s) especificação(ões)
do(s) serviço(s).
2 – JUSTIFICATIVA
2.1 – Um problema que as administrações municipais enfrentam é
a remoção de resíduos das mais diversas composições, que não
são coletados pela coleta regular de lixo.
2.2 - É consabido que a proteção ambiental só veio a ser
erigida com preocupação dos povos em tempos recentes e que sua
concretização
depende,
sobretudo,
de
processos
de
conscientização e educação da sociedade.
2.3 - Limpeza urbana é item de fundamental importância para a
qualidade do meio ambiente, e a elaboração de uma política
pública pode constituir-se em alavanca do processo educativo
ambiental, na medida em que seus resultados concretos
interferem no meio ambiente mais próximo do indivíduo,
oferecendo
benefícios
estéticos
imediatos,
além
de
representar, de forma indireta, expressivos ganhos de saúde
pública.
3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS – TRANSPORTE E COLETA
DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E OUTROS MATERIAIS
3.1 – RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
3.1.1 – CONCEITO: Entende-se por Resíduos Sólidos Urbanos o
conjunto de resíduos gerados no Município de Dois Córregos
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provenientes dos serviços de coleta de resíduos sólidos
domiciliares, os originários dos serviços de varrição manual
de vias e logradouros, coleta de resíduos provenientes das
atividades de podação árvores, áreas verdes, parques e jardins
e coleta de resíduos volumosos e entulhos oriundos de limpezas
de imóveis depositados nas vias públicas.
3.2 – SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS
3.2.1 –
lixo de
serviços
resíduos
árvores,

COLETA DE LIXO DE REMOÇÃO: Entende-se por coleta de
remoção o recolhimento dos resíduos originados dos
de limpeza pública urbana, incluindo todos os
de varrição de vias públicas, restos de podas de
áreas verdes e limpeza de terrenos baldios.

3.2.2 – COLETA DE RESÍDUOS VOLUMOSOS E ENTULHO DE LIMPEZA DE
IMÓVEIS: Entende-se por coleta de resíduos volumosos e entulho
de limpeza de imóveis, o conjunto de resíduos das mais
diversas composições, que não são removidos pela coleta
regular de lixo. Esses são descartados em todos os tipos de
áreas, como terrenos públicos e particulares, vias de tráfego,
passeios públicos e áreas verdes. O entulho de limpeza de
imóvel é classificado como o conjunto de fragmentos de restos
de móveis, madeiras, areia, terra, pedregulhos, restos
vegetais, folhas e materiais inaproveitáveis, oriundos da
limpeza
de
quintais,
interiores
de
residências
e
estabelecimentos industriais e comerciais.
3.3 – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
3.3.1 – A equipe para a execução dos serviços acima
especificados será constituída por 08(oito) ajudantes, sendo
que os seus membros além da remoção e carregamento em veículo
apropriado, também deverão executar os serviços de arrumação
das cargas e descarregamento das mesmas em locais indicados
pelo Município.
3.3.2 – Não estão compreendidos na conceituação de resíduos
sólidos urbanos os resíduos provenientes dos serviços de saúde
e animais mortos.
3.3.3 - Quanto ao pessoal, eles deverão usar capas protetoras
em dia de chuva, além de outro eventual vestuário de segurança
exigido à execução do serviço, tal como colete refletor, boné,
etc. Se as condições de serviço exigirem, deverão ser adotadas
todas as medidas de segurança necessárias ao pessoal (EPI`s
necessários para o adequado desempenho dessa atividade
específica, caso a caso).
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3.3.4 - Nos trabalhos em vias públicas os funcionários deverão
utilizar faixas refletivas, cones de sinalização, faixa
zebrada
para
sinalização,
bandeirolas
e
demais
itens
recomendados por lei.
3.3.5 - Todas as ferramentas e equipamentos necessários à
perfeita execução dos serviços, serão de responsabilidade da
CONTRATADA e deverão estar em perfeitas condições de uso e
manutenção, obrigando-se a mesma a substituir aqueles que não
atenderem estas exigências.
3.3.6 – CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: Estes serviços serão medidos de
acordo com o tempo gasto por cada um dos membros da equipe na
execução
e
serão
remunerados
pelas
horas
efetivamente
trabalhadas por cada um deles, e no custo deverão estar
inclusas todas as despesas tais como, salários, leis sociais,
encargos, benefícios, etc.
4 – VEÍCULOS
4.1 – CAMINHÕES PARA REMOÇÃO DE DETRITOS: O licitante
adjudicatário deverá fornecer os veículos nas quantidades e
com as características mais adiante relacionadas, os quais
ficarão à disposição para retirada total dos resíduos oriundos
dos serviços descritos no presente projeto básico.
Item
1

Qtde.
02

Características
Caminhão de carroceria de madeira com capacidade
igual ou superior a 18m³ sobre grade

4.2 - A descarga dos resíduos coletados deverá ser efetuada
pela CONTRATADA em local indicado pelo Município, dentro do
Município de Dois Córregos e dentro da carga horária da
equipe.
4.3 – Os veículos ficarão à disposição exclusiva do MUNICÍPIO
no período de vigência do contrato, não interrompendo os
serviços para execução de trabalhos particulares.
4.4 - A CONTRATADA colocará os veículos a disposição do
MUNICÍPIO com motoristas treinados, devendo ainda, comprovar a
habilitação dos mesmos para a condução dos veículos.
4.5 - O combustível e manutenção dos veículos, serão por conta
da CONTRATADA, bem como, salários e obrigações sociais dos
motoristas.

Avenida Gofredo Schelini, nº 245 - Vila Bandeirantes – Tel. (14) 3652-4121, 3652-4878, 3652-4454, 3652-1647 - CEP
17.300-000 – Dois Córregos – SP - e-mail: licitacaodc@conectcor.com.br

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

4.6 - Todos os reparos/manutenção, bem como substituição de
peças dos veículos, serão de responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA.
4.7 - CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: Estes serviços serão medidos de
acordo com o tempo gasto por cada um dos veículos na execução
e serão remunerados pelas horas efetivamente prestadas, e no
custo deverão estar inclusas todas as despesas tais como,
salários
dos
motoristas,
combustíveis,
manutenção
dos
veículos, seguros, licenciamentos, leis sociais, encargos,
benefícios, etc.
4.8 – O MUNICÍPIO encaminhará semanalmente até as sextasfeiras, as ordens dos serviços a serem executados na semana
seguinte.
5-PLANILHA DESCRITIVA E QUANTITATIVA
ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS BÁSICOS
Item
1
2

DO(S)

SERVIÇO(S)

E

Discriminação
Unid.
Quant.
V. Unit.
Transporte e coleta de resíduos sólidos e outros materiais na Zona Urbana
Serviços de coleta de resíduos sólidos e
hora
1.760
R$ 16,64
outros materiais
Serviços de Transporte em caminhão com
capacidade mínima de 18 m3
hora
440
R$ 48,21

V. Total
R$

29.286,40

R$

21.214,48

Valor Total (Mensal) ------------------------------------->

R$

50.500,88

VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO: R$ 606.010,56 (seiscentos e
sei mil, dez reais e cinqüenta e seis centavos).
6 – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
6.1 - O contrato terá
se a partir de sua
critério do MUNICÍPIO,
limite de 60(sessenta)
II, da Lei n° 8.666/93

vigência por 12(doze) meses, iniciandoassinatura, podendo ser prorrogado a
por iguais e sucessivos períodos, até o
meses, com fulcro no artigo 57, inciso
e legislações posteriores.

7 – REGIME DE EXECUÇÃO
7.1 – O regime de execução dos serviços será na modalidade de
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO(artigo 6°, inciso VIII, alínea
“b” c.c. artigo 10, inciso II, alínea “b”, ambos da Lei n°
8.666/93).
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