
Estado da Paraíba

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA
Rua Capitão Manoel Lopes s/n** centro

CONTRATO W 005/2021.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICfPIO DE SÃO JOSÉ
DE PRINCESA-PB E A EMPRESA EMLÜRPE -

EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA, NA FORMA E
CONDIÇÕES ABAIXO.

O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA, Estado da Paraíba, pessoa jurídica de direito
público, com sede no endereço a Rua Capitão Manoel Lopes, s/n - centro - São José de
Princesa - PB, inscrita no CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n°

01.612.684/0001-45, neste ato representado por seu Prefeito Sr.® JULIANO DINIZ DE

MORAIS, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de São José de Princesa -

PB, portadora do RG sob o n° 2.993.051 SSP/PB e do CPF n® 053.824.004-07, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado como CONTRATADA a
empresa: EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o
n°12.461.865/0001-34, com sede no endereço no Sítio Jacú, s/n®. Bairro: Zona Rural - São

José de Princesa - PB - CEP: 58.758-000, neste ato representada pela senhor(a) AYLINNE

MARIA BEZERRA DE ARAÚJO, sócia, portador(a) do RG N® 3.097.204-SSP/PBe do CPF
N® 076.869.804-99, residente no Sítio Saboeiro, s/n®. Bairro: Zona Rural - Piancó, PB - CEP:

58.765-000, de ora em diante denominada CONTRATADA, firmam o presente CONTRATO

nos termos da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO N® 001/2021, de acordo com as
cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMORA • DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:
1.0 Este contrato decorre da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO N® 001/2021, processada
nos termos da Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como a
Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

^  CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.0 O pres^te contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, CATAÇÂO, SEPARAÇÃO, TRIAGEM,
TRANSPORTE, TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO E DESUNAÇÂO FINAL DE RESÍDUOS
SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO OU ATIVIDADE CORRELATA/ASSEMELHADA, DEVIDA E
AMBIENTALMENTE LICENCIADO POR ÓRGÃO ESTADUAL COMPETENTE, NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DE PraNCESA-PB.

Parágrafo Único — Os serviços deverão ser executados de acordo com as condições e cláusulas
expressas neste instrumento, especificações técnicas, proposta, e instruções da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB e do Edital da TOMADA DE PREÇO N® 001/2021,
documentos esses que passarão a integrar o presente contrato, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
3.1. O objeto deste contrato será executado sob o regime de empreitada por preço global, bem como
todos os serviços necessários à funcionalidade, e deverão ser obedecidos os projetos, especificações e
observações técnicas fornecidas peta Prefeitura Municipal, que fazem parte integrante deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDiÇÓES DE PAGAMENTO
4.1, VALOR DO CONTRATO; A Contratante pagará a Contratada pela prestação dos serviços
previstos a importância de R$ 69.613,50 (sessenta e nove mil, seiscentos e treze reais e cinc
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centavos), divididos em parcelas mensais de R$ 6.328,50 (seis mil trezentos e vinte e oito reais e
ciquenta centavos), e de acordo com os serviços executados.

Parágrafo Primeiro - Os preços a serem aplicados para execução dos serviços objeto deste Contrato,
serão os especificados na planilha de cálculo realizada pela Prefeitura Municipal de São José de
Princesa-PB e nos termos da proposta apresentada e aprovada, que passará a integrar este Contrato,
independentemente de transcrição. Fica expressamente estabelecido que os preços referidos incluem
todos os custos diretos e indiretos requeridos para execução dos serviços e quaisquer encargos que
possam incidir nos serviços a serem executados.

Parágrafo Segundo - O valor correspondente à execução dos serviços será depositado em Conta
Corrente da CONTRATADA, através de Ordem Bancária, Transferência ou através de pagamento em
cheque na Tesouraria Geral da Prefeitura Municipal de São José de Princesa-PB, mediante Autorização
de Pagamento (AP), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do adimplemento
de cada parcela.

^  Parágrafo Terceiro - No ato do pagamento de cada medição, A CONTRATADA fica obrigada a
apresentar cópia das respectivas Guias de Recolhimento Prévio devidamente quitadas, das
contribuições Previdenciárias e do F.G.T.S., correspondente aos serviços executados.

Parágrafo Quarto - Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
A vigência do presente contrato iniciar - se a partir da data de sua assinatura e o seu termino em 31 de
dezembro de 2021, podendo ser prorrogado de acordo com o que estabelece o disposto do art. 57 da Lei
Federal n° 8.666.93 e alterações posteriores.

CLAÚSULA SEXTA - DO PAGAMENTO E DO FATURAMENTO
Os pagamentos das despesas decorrentes da execução dos serviços a que se refere o presente
Contrato será realizado com Recursos do orçamento do Município de São José de Princesa-PB.

Parágrafo Primeiro - O pagamento das despesas decorrentes dos serviços a que se refere a presente
licitação será realizado mensalmente, em moeda corrente, após a emissão de nota fiscal, fatura ou
documento equivalente, sendo o serviço realizado no determinado mês, e o seu respectivo pagamento
até o trigésimo dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços e atesto dos serviços executados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE CONTRATUAL
Os preços propostos serão firmes e irreajustáveis.

CLÁUSULA OITAVA - DAS DESPESAS E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes para execução dos serviços da presente contratação correrão por conta dos
recursos do orçamento do Município de São José de Princesa-PB, através das seguintes dotações
orçamentárias:

10.000 SECRETARIA DE SAÚDE
10 301 1013 2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurfdica;

12.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

15 542 1003 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;

14.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18 541 1003 2076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SoOl-^'
33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Bezef^ d®
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CLÁUSULA NONA- DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
O prazo para execução dos serviços, objeto deste contrato será de 11 (onze) meses, a contar da data da
emissão da competente Ordem de Serviço pela autoridade competente.

prazos de início, de conclusão e entrega dos serviços admitem prorrogação a
critério da Prefeitura Municipal de São José de Princesa-P8, fundada em conveniência administrativa
desde que ocorra algum dos seguintes motivos;

a) Paralisações por motivo de força maior.

b) Define-se como circunstâncias de força maior, acontecimentos imprevistos tais como: greve, atos de
sabotagem, guerras, bloqueios, tumultos, comoções públicas, epidemias, terremotos, tempestades,
inundações, explosões e quaisquer outras ocorrências similares ou equivalentes, que fiquem além do
controle de quaisquer das partes.

^  c)^AIteração do Projeto e/ou Especificações Técnicas pela Prefeitura Municipal de São José de Princesa-

d) Aumento ou diminuição dos serviços previstos e Quantitativos, devendo a prorrogação ou antecipação
do prazo ser proporcional à variação dos serviços.

e) Superveniência de fato excepcional e imprevisível, inclusive ocorrências de chuvas fortes, que altere
fundamentalmente as condições de execução do contrato.

f) Irnpedimento da execução do Contrato, por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela Prefeitura
Municipal de São José de Princesa-PB, em documento contemporâneo à sua ocorrência.

g) toda prorrogação de prazo deverá ser justificada tecnicamente por escrito e previamente autorizada
pela Autoridade Superior, devendo a mesma ser formalizada através de termo aditivo, observadas as
disposições contidas no Art. 57, da Lei n° 8.666/93, alterada.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) Decairá do direito de impugnar os termos desta licitação, aquele que a aceitando sem objeção, venha
apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que teriam viciado o processo licitatório,
hipótese em qual tal interposiçâo não terá efeito de recurso.

b) A licitante será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da prestação do serviço objeto desta licitação, não podendo
ser erguido, para efeito de exclusão de sua responsabilidade, o fato de a Administração proceder à
fiscalização ou acompanhamento no ato do recebimento dos serviços.
c) A licitante Contratada será responsável civilmente e penalmente por todo e quaisquer danos causados
diretarnente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, por ação ou omissão, em
decorrência da execução dos serviços objeto desta licitação, não sendo a Contratante, em nenhuma
hipótese, responsável por danos Indiretos ou Iuctos cessantes, não podendo ainda ser arguido, para
efeito de exclusão de sua responsabilidade, o fato de a Administração proceder à fiscalização ou
acompanhamento da execução dos serviços;

d) Executar os serviços licitados rigorosamente de acordo com as especificações, normas técnicas
fixadas no procedimento licitatório, na sua proposta e no contrato, no prazo de até 07 (sete) meses;
e) Responder pelas conseqüências da inexecução do contrato;

f) A licitante Contratada obriga-se a manter as condições iniciais de habilitação durante toda a vigência
do contrato, sob pena de rescisão.

g) A licitante contratada se responsabilizará pelo recolhimento de todos os tributos Federais, u.®»:
Municipais, que direta ou indiretamente incidam ou venham a incidir sobre a obra ou serviço'relaó«,^„^
com o objeto contratual. ^ cVlLURPE • Ertipresa^® gãrbana
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