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CONCORRENCIA NO OQ2/2017- PROCESSO NO 061/2017

CONTRATO NO 074/2018

Contrato para execução dos serviços de natureza
contínua de limpeza pública no Município de
Mirassol, incluindo o Distrito de Ruilândia e o
Centro de Atendimento Socioeducativo ao

Adolescente de Mirassol (Fundação CASA), -- que,

entre si, dividido em 04 (quatro) lotes, celebram o

MUNICÍPIO DE MIRASSOL e a empresa

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇOES
LTDA.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE MIRASSOL pessoa

jurídica de direito público interno, CNPJ. 46.612.032/0001-49, cujo paço municipal encontra-se situado

na Praça Dr. Anísio José Moreira, no 22-90, Centro, em Mirassol, SP, neste ato, representado por seu

Prefeito Municipal, Dr. ANDRE RICARDO VIEIRA, brasileiro, casado, advogado, RG. 27.589.397-2

SSP/SP, CPF. 264.549.668-79. residente e domicilíado na Avenida Eliezer Magalhães, no 3566,

Primeiro Andar, bairro São Francisco, CEP 15.130-000, Mirassol/SP, doravante denominado

CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa, CONSTROESTE CONSTRUTORA E
PART[C[PAÇOES LTDA. CNPJ. 06.291.846/0001-04, ]nscrição Estadual 1].7.227.991.112, situada na

Avenida Rio Branco, no 1647, Sobre Loja - Salas 10-11-12, bairro Campos Elíseos, em São Paulo, SP,

CEP: 01205-001 neste ato, representada pelo Sr.(a) WAGNER CHIARATO, brasileiro, casado,

engenheiro civil, RG. 16.522.520-8 - SSP/SP, CPF. 098.318.068-75, residente e domiciliado(a) na Rua

Joaquim Manoel Pares, no300, Apto 072. bairro Jardim Pinheiros, em São rosé do Rio Preto, SP, CEP:

15.091-210 doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato nos termos da Lei

no 8.666/93, o Capítulo V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e demais

legislações pertinentes e condições estabelecidas no Edital, Concorrência Pública no 002/2017 de 14

de fevereiro de 2.018. Processa no 061/2017, conforme as disposições abaixo:
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DO OBIETO

CLÁUSULA PRIMEIRA -- A CONTRATADA se compromete a executar os serviços

de natureza contínua de limpeza pública no Município de Mirassol, incluindo o Distrito de Ruilândia e o

Centro de Atendimento Socioeducatíva ao Adolescente de Mirassol (Fundação CASA), dividido em 004

(quatro) lotes, compreendendo os seguintes serviços:
Lote OI

a. Coleta e transporte dos resíduos sólidos domicilíares, comerciais e industriais

com características de domiciliares, até o Aterro Sanitário Municipal (lo Semestre) e até a Usína de

Triagem e Compostagem a ser disponibilizada pela CONTRATADA (2o Semestre);

b. Processamento dos resíduos coletados em Usina de Triagem e Compostagem

a ser disponibilizada pela CONTRATADA e transporte dos rejeítos resultantes do processamento, até o

Aterro Sanitário Municipal (2o Semestre)

c. Operação e monitoramento do Aterro Sanitário Municipal;

d Varrição manual de vias e logradouros públicos

e Limpeza dos locais de realização de feiras-livres

f. Fornecimento de equipe para conservação de áreas ajardinadas (roçada de

áreas vegetadas; capinação (manual e mecânica) de vias públicas, poda, erradicação, plantio e

replantio de árvores e remoção dos resíduos);

g. Fornecimento de equipe para cometa e transporte de resíduos volumosos;

raspagem de terra e/ou areia acumuladas nas vias públicas e logradouros; remoção manual e

mecanizada e transporte de entulho e materiais diversos;

Lote 02

a. Operação e monitoramento do Aterro Sanitário Municípa

Lote 03

a. Locação de contêineres metálicos

Lote 04

Equipe para Educação ambiental
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CLÁUSULA SEGUNDA r- A descrição e detalhamento dos serviços objetos do

presente contrato constam no Anexo ll - "Especificações Técnicas", da Concorrência no 002/2017, de

14 de fevereiro de 2.018, Processo Licitatórío no 061/2017 que. integram o presente contrato

juntamente com o Edital.

DO PRAZO

CLÁUSULA TERCEIRA - O prazo de vigência do presente contrato será de 12

(doze) meses, cam início após a data de sua assinatura

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todos os prazos do contrato serão contados em dias
corridos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O contrato poderá ser prorrogado até o limite de 60

(sessenta) meses, de acordo com o incisa ll do Artigo 57 da Lei Federal no 8.666/93 e alterações

posteriores

DA MEDIÇÃO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA QUARTA -- A medição dos serviços contratados deverá ocorrer

mensalmente, sendo que consistirá no levantamento das quantidades executadas e concluídas de

cada serviço, sobre as quais incidirão os respectivos preços unitários, de acordo com a proposta

apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA QUINTA -- Somente serão medidos os serviços executados,

concluídos e acentos pela Comissão de Fiscalização, designada pelo Município CONTRATANTE.

PARÁGRAFO UNICO - Os serviços deverão ser iniciados mediante Ordem de

Início dos Serviços expedida pela Assessoria de Meio Ambiente

CLÁUSULA SEXTA -- Processada a medição dos serviços, desde que em

conformidade, a Comissão de Fiscalização autorizará a CONTRATADA a emitir a respectiva fatura.

CLÁUSULA SETIMA -- O encaminhamento da fatura, para efeito de pagã

das obras/ serviços concluídos e acentos, deve estar acompanhada dos seguintes documenQg
/
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PARÁGRAFO PRIMEIRO -- Cópias autenticadas das guias de recolhimento dos

encargos previdenciários (INSS-FGTS) resultantes do contrato, devidamente quítadas, relativas ao

mês de execução.

PARÁGRAFO SEGUNDO -- Cópia autenticada da folha de pagamento envolvendo

os empregados que prestem serviços em decorrência do contrato a ser celebrado.

DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

CLÁUSULA OITAVA -- O valor total do contrato corresponde a importância de

R$8.028.593.76 (oito milhões, vinte e oito mil, quinhentos e noventa e três reais e
setenta e seis centavos)

PARÁGRAFO PRIMEIRO -- No preço proposto devem estar incluídos todos os

custos e benefícios decorrentes de trabalhos executados em horas extraordinárias, em períodos

noturnos e dominicais, inclusive, o custo dos vigias diurnos e noturnos, de modo a constituírem a

única e total contraprestação pela execução dos serviços e obras, objeto do contrato

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os preços atribuídos aos produtos na proposta

apresentada pela CONTRATADA permanecerão inalterados, salvo, em casos excepcionais, em que

restar, devidamente comprovado e justificado, o desequilíbrio económico-f:inanceiro do contrato, nos

termos estabelecidos no artigo 65, da Lei no 8.666. de 21 de junho de 1993, caso em que, o
Município CONTRATANTE poderá reajustá-los.

CLÁUSULA NONA - Os preços contratados permanecerão fixos e írreajustáveis

durante o período de 12(doze) meses após a assinatura do contrato

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em caso de prorrogação deste contrato, para

reajustamento dos preços da proposta vencedora, será adorada a variação dos últimos 12(doze)

meses do IPCA/IBGE relativo ao período anterior. a contar da data da proposta da CONTRATADA,

de acordo com o $1o do art. 3o da Lei no lO.192, de 14 de fevereiro de 2001.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Havendo alteração unilateral do contrato, por parte do

CONTRATANTE, e sempre que ocorrerem motivos técnicos, económicos, financeiros, tributários ou

conjunturais que possam comprometer a cobertura dos custos operacionais, dos investimentos e de

manutenção, afetando o equilíbrio económico-financeiro do contrato, a Administração Pública deverá.

restabelecer seu equilíbría na forma da lei. ...:-..:::=;-'""'1/Ç7 át
@7'
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CLÁUSULA DECIMA - A fatura deverá ser emitida pela CONTRATADA em nome

da Prefeitura Municipal de Mirassol, após a aprovação da medição, devidamente assinada pelo Diretor

do Departamento de Serviços Municipais, Assessor de Meio Ambiente e Comissão de Recebimento e

Fiscalização, e será quítada até 20(vinte) dias, contados da data do recebimento da nota fiscal.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - Caso o Município CONTRATANTE ultrapasse o

prazo estipulado para pagamento e, desde que tenha dado causa ao atraso, sobre o valor do débito

ou da parcela incidirão, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da

mora, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, uma

única vez, até o efetivo pagamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - As despesas decorrentes deste contrato serão

cobertas pelas seguintes dotações orçamentárias:

021400154520003.2.081-33903978 - F. 2286 - R.P. C.A ll0.0000

DA FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA -- A CONTRATADA deverá permitir o livre acesso

dos servidores da CONTRATANTE, bem como dos órgãos de controle, para efeito de fiscalização na
prestação dos serviços contratados.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA -- A CONTRATADA deverá operar exclusivamente

com pessoal habilitado e treinado, com todo o ferramental e equipamentos necessários à prestação

dos serviços.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA Não obstante o fato de a CONTRATADA ser a

única e exclusiva responsável pela execução dos serviços, a CONTRATANTE exercerá a mais ampla e

completa fiscalização dos trabalhos em execução.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA -- A CONTRATADA deverá observar rigorosamente o

cumprimento da legislação pertinente a Segurança e Medicina do Trabalho,
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(entrega obrigatória e gratuita dos equipamentos de proteção individual conforme exigência pela

ativídade exercida), NR 07 - PCMSO, NR 09 PPRA. NR 10, NR 26 (sinalização de segurança) da

Portaria n.o 3.214/78 MTb, ou de outro diploma legal que vier a substituí-la, bem como, observar e

cumprir as normas relativas à Engenharia e Segurança do Trabalho, emitidas pela Associação

Brasileira de Normas Técnicas (ABTN), além de fornecer e fiscalizar o uso pelos seus funcionários, de

todos os E.P.l.s e E.P.C.s (equipamentos de proteção individual e coletivo), necessários a cada tipo de

serviços

CLÁUSULA DECIMA SETIMA -- A CON'TRATADA será a única responsável por

quaisquer acidentes de que possam ser vítimas os seus empregados, no desempenho dos serviços

relacionados no edital e seus respectivos anexos

DA GARANTIA

CLÁUSULA DECIMA OITAVA -- A CONTRATANTE exigirá da CONTRATADA o
depósito de garantia no valor correspondente a 5%(cinco por cento) do valor total do contrato, que

deverá ser efetuado antes do ato de assinatura do contrato

PARÁGRAFO PRIMEIRO -- Se houver prorrogação no prazo de vigência do
CONTRATO, e ou, encerramento do prazo da garantia durante a execução do contrato, a
CONTRATADA fica obrigada a providenciar a renovação da GARANTIA, nos termos e condições

originalmente aprovados pelo CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO -- A garantia deverá ser prestada nos termos do artigo
56, $1o da Lei Federal no 8.666/93.

PARÁGRAFO TERCEIRO -- Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de

multas ou outro motivo de direito, será notificada a CONTRATADA para, no prazo de 02(dois) dias,

complementar o seu valor. A não apresentação da cobertura da garantia importará em rescisão

contratual, com a aplicação das penalidades previstas para descumprimento total da obrigação

PARÁGRAFO QUARTO -- A garantia prevista no 'l:apuf7 será devolvida em 60

(sessenta) dias após o término da prestação dos serviços, mediante solicitação por escrito efetuada

pela CONTRATADA. ,,7
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DA RESCISÃO E PENALIDADES

CLÁUSULA DECIMA NONA - Constituem motivos de rescisão contratual os

previstos nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.o 8.666/93

CLÁUSULA VIGÉSIMA -- A CONTRATADA está sujeita às sanções previstas no
artigo 87 da Lei Federal n.o 8.666/93, em caso de inadimplir, total ou parcialmente, com as
obrigações contratuais.

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - A CONTRATADA estará sujeita, ainda a

1 -- Multa de até 20%(vinte por cento) sobre o valor total do contrato quando

ocorrer inexecução total ou parcial da avença, bem como, a sua rescisão unilateral, por sua exclusiva

culpa, sem prejuízo de outras sanções previstas em Lei e,

11 -- Multa de 1%(um por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, sobre o

valor total do contrato, até o limite de 20%(vinte por cento).

DOS ENCARGOS

CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA -- São de exclusiva responsabilidade da

CONTRATADA, todos os ónus, tributos, encargos, impostos, taxas, contribuições ou responsabilidades,

sejam de caráter trabalhista, previdenciário, acidentário, comercial e outras, de competência

fazendária ou não, relacionados ao objeto contratual, podendo o Município CONTRATANTE fiscalizar o

cumprimento dessas obrigações.

DAS DISPOSIÇOES GERAIS

CLÁUSULA VIGESIMA TERCEIRA -- Este contrato reger-se-á pela Lei no

8.666/93, bem como Capítulo V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e demais
legislações pertinentes
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DO FORO

com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as demandas oriundas
deste contrato

CLÁUSULA VIGESIMA QUARTA Fica eleito o foro da cidade de Mirassol/SP

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento de

Contrato, digitado em 06 (seis) vias, de igual teor e forma, com 02 (duas) testemunhas

instrumentárias

Mírassol/SP, 04 de julho de 2018

/

CONTRATANTE/ /
Município de Mirassol ,,/
Dr. André Ricardo \Cieíra

CONTRATADA ''''''7'''''Ç'
Constroeste Construtora e Pp'üicipaçõeê
Wagner Chiarato /

OV . o.} (.90fq. ..

.tc!

Testemunha
Cristiane Martins Vasque
RG. 20.352.534
Matrkula no. 101.625-3

Z

Diretod do Depto de Meio Ambiente
Hermes IGelsí Junior

Diretor l#$ Depto de Serviços Municipais
Flávio Cd)erlim


