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CoNTRATO Ne44t2021

CONTRATO OUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, O TVIUT.IICíPIO OE

sÃo reux DE MINAS, E, DE oUTRo, coMo CoNTRATADA, ORBIS
AMBIENTAL S/A - CNPJ: 06.984.729/0001-92, DE CONFORMIDADE
coM AS ct-Áusulas ESTABELEcTDAS ABAIXo:

CLÁUSULA I - DAS PARTES E FUNDAMENTOS:

1.1 . DA CONTRATANTE

O MUNICíPIO DE SÃO FELIX DE MINAS - MG, devidamente inscrito no CNPJ sob o

n4.01.61 3.121/0001-71, com sede na Rua Frei lnocêncio, 236, centro, nesta cidade,

CEP: 35.275-000, neste ato representado pelo Prefeito Sr. Marcos Alexandre
Gonçalves Sordine, brasileiro, casado, portador do CPF n' 1 15.661.376-08, Cl tVG-

16.307.823 SSP/[MG, residente e domiciliado na Rua Orquídea, ne 17, Planalto, neste

Ít/unicípio, doravante denominado simplesmente Contratante.

1.2 . DA CONTRATADA

A, ORBIS A^IBIENTAL S/A, instalada à Rua Ministro Orozimbo Nonato, ne 102,

Sala 609, torre A - Bairro Vila da Serra - Nova Lima/MG, CNPJ sob o N.e

06.984.729/0001-92, neste ato representado legalmente por Sebastião da Costa

Pereira Neto, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado em Nova

Lima - Ít/G, portador da Cl na 83.100.461-5 CREA/RJ, inscrito no CPF sob o nq

469.801 .487-53 e Andre Luís Pereira Gomes, brasileiro, casado, administrador de

empresas, residente e domiciliado em Nova Lima - ÍvlG, portador da Cl nq 20.49857-

8, CRA/RJ, inscrito no CPF sob o ne 045.312.247-79.

1.3 . DOS FUNDAMENTOS

A presente contratação decorre do Processo Administrativo Licitatório Ne. 36/2021

- Pregão Presencial No 34/2021, regido pelas Leis Federais Ns 8.666/93 e
10.520102, e pelo Decreto Ít/unicipal nq 16, de 05 de novembro de 2007, que

regulamenta a modalidade de licitação Pregão Presencial no âmbito municipal.

CLAUSULA il - DO OBJETO E DAS NORMAS DE EXECUçÃO:

2.1 - DO OBJETO

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços para recebimento e
destinação final de resíduos sólidos Classe llA, não inertes e não perigoso

em atendimento a Secretaria lVunicipal de Obras e Serviços Urbanos de São

Félix de Jt/inas, conforme especificações constantes no Anexo l, parte integrante

deste contrato, nos termos do edital do Pregão no 3412021, a que corresponde
este pacto.

2.2 - DAS NORMAS DE EXECUÇÃO
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CNPJ: 01.613.12110001-71 www.saofelix.mg.gov.br

ô.

\,



lt !rr >À
r)

a

SÂO FÊLH
DE MINAS

Cumprirá a CONTRATADA o contido na proposta apresentada na licitação, que
Íazendo parte integrante desse contrato.

cLÁusuLA lr - Do pRAzo, vALoR Do coNTRATo, DA ExEcuÇÃo Do
SERVIÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO:

3.1- DO PRAZO

O prazo de execução dos serviços e o prazo de vigência do contrato serão de 12

(doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos termos do art. 57 da Lei Federal n.a

8.666/93 com suas alterações posteriores.

3.2 . DO VALOR

3.2.1 - O valor total do presente contrato é de R3/.500,00 (trinta e um mil e quientos
reais), que será pago de acordo com a execução dos serviços, sendo o valor da
tonelada de residuo tratado de R$ 105,00 (cento e cinco reais).

3.3 - DO LOCAL E DA EXECUçÃO DOS SERVIÇOS:

3.3. A frequência da destinação do lixo será mensalmente, e havendo acúmulo maior
de resíduos poderá ocorrer quinzenalmente, devendo ser recebido em aterro sanitário,
no raio de até 185 (cento e oitenta e cinco) quilômetros da sede da cidade de São
Félix de ÍMinas/tt/G:

3.4 - DAS COND|ÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO

3.4.1. O CONTRATANTE pagará mensalmente ate o dia 20 (vinte) do mês
subsequente ao da prestação de serviços, após a entrega da Nota Fiscal e seu aceite
pela Secretaria requisitante, transcorrido o prazo necessário para tramitação na
Contabilidade do tt/unicípio;

3.4.2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada
da Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
e Prova de regularidade relativa à seguridade social- INSS.

3.4.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da
atestação, os serviços estiverem em desacordo com os contratados.

3.4.4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos
deste contrato.

3.4.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigaçáo financeira, sem que isso gere direito à alteração dos
preÇos, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

cLÁusuLA tv - DA DorAçÃo onçAMENTÁRrA:

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000

CNPJ : 0 1 .61 3. 1 21 /0001 -7 1 www.saofelix.mg.gov. br

FTã
ou

I

)

'I
t:

c

t)

\,

F!



,tl 5ar

Ft. 36q

l.t

sÃo FÉLrx
DE MINA§

+)
/)

f

o
\J

\
I
I
,

4

\,

As despesas decorrentes deste edital correrão pela seguinte DOT
ORçAMENTÁRIA do orçamento vigente ou por outras dotações do mesmo programa
para orÇamento vindouro: 211081 .206061 1 132.057.33903900000.100 - Ficha- 3386
Fonte- 100.

CLÁUSULA V . DAS RESPONSABILIDADES:

5.1. DA CONTRATADA:

5.1.1 O serviço será prestado diretamente pela empresa vencedora do processo
licitatório e que assinar o contrato de prestação de serviços, sendo os resíduos
transportados e depositados pela própria Prefeitura, sendo que a contratada deverá
receber e dar destinação adequada aos resíduos provenientes do lVlunicípio de São
Félix de lt/inas.

5.1.2. O contratado deverá responsabilizar-se pelos encargos sociais, previdenciários,
taxas, impostos e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre
seu pagamento.

5.1.3. Apresentar ao [t/unicípio de São Felix de Jvlinas, sempre que solicitado, a
comprovação do cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente
exigidas.

5.1.4. No tocante à prestação de serviços, serão cumpridas as normas vigentes,
devendo ainda efetuar a pesagem na unidade de medida em conformidade com o
Anexo I do Edital, devendo ainda emitir e entregar o respectivo recibo/ticket de
entrega;

5.1.4.1. O contratado será responsável por eventual cobrança indevida feita ao
município ou seu representante, em razáo da execução do instrumento proveniente
deste Edital.

5.1.4.2. Ít/anter durante a execução do Contrato proveniente do Edital, todas as
condições de habilitação exigidas na licitação.

5.1.4.3. Providenciar imediata correção dos erros apontados pela Secretaria [t/unicipal
de Agricultura e [t/leio Ambiente, quando da execução dos serviços.

5.1.4.4. Atender aceitar e destinar todo o material encaminhado pela Secretaria
tt/unicipal de Agricultura e tt/eio Ambiente de São Felix de lvlinas, em conformidade
com o licitado.

5.1.4.5. Observar e cumprir as normas, recomendações e orientações determinadas
pelos órgãos competentes.

5.1.4.6. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vierem
causar ao município, bem como obedecer às normas vigentes de legislação
pertinente sem ônus para o município.

5.1.5. São ainda obrigações do prestador de serviços:
Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 -
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5.1.5.1. Executar os serviços prestados, a Prefeitura lt/unicipal de São Felix de
rigorosamente dentro das suas respectivas normas técnicas;

5.1.5.2. Cumprir dentro dos prazos estabelecidos, as obrigaçÕes assumidas por força
deste Edital;

5.1.5.3. Permitir acesso dos supervisores, auditores e outros profissionais eventuais
ou permanentes designados pela Secretaria Ít/unicipal de Agricultura e tvleio

Ambiente, para supervisionar e acompanhar a execução dos serviços prestados;

5.1.5.4. A fiscalização ou o acompanhamento da execução do Contrato pelos órgãos
competentes da Secretaria tt/unicipalde Agricultura e lt/eio Ambiente não exclui, nem
reduz a responsabilidade dos contratados nos termos da legislação referente a
licitações e contratos administrativos;

5.1.5.5. Os contratados serão responsáveis pela indenização de dano causado a
Prefeitura e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão, voluntária
ou não, praticada por seus serviços;

5.1.5.6. manter frente aos trabalhos a equipe técnica responsável sempre liderada pó
profissionalde nível superior formado em engenharia, com capacidade e poderes para
representá-la perante a fiscalização da Prefeitura.

5.2.DO CONTRATAN:

5.2.1. Pagar aos contratados os valores referentes aos serviços prestados, de acordo
com os valores apresentados na licitação.

5.2.2. O pagamento será efetuado após a apresentação mensal de Nota Fiscal e
Relatório assinado emitido pelo estabelecimento, acompanhado de boletim de
medição e com visto da Secretaria Ít/unicipal de Agricultura e Jt/eio Ambiente.

5.2.3. Exercer o controle e avaliação dos serviços prestados, autorizando os
procedimentos a ser realizados e prestar as informações necessárias, com clareza,
aos estabelecimentos Credenciados, para execução dos serviços.

5.2.4. Designar, mediante documento hábil, servidor para supervisionar, fiscalizar os
procedimentos e acompanhar a execução dos serviços de saúde.

5.2.5. Designar profissional responsável para a comunicação entre o contratante e o
contratado;

CLAUSULA Vr - DAS MODIF|CAÇÕES E/OU ALTERAÇÕES

6.1. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração,
quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93 e
alteraçÕes com as devidas justificativas.

cLÁusuLA vn - DA FrscALIzAÇÃo E AcoMnANHAMENTo Do coNTRATo:

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 -
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7.1 - A fiscalização do contrato será exercida Secretaria tt/unicipal de Agricu
tt/eio Ambiente e Serviços Urbanos, visando assegurar o cumprimento dos requisitos
para a prestação de um serviço adequado, um satisfatório econômico-financeiro do

prestador dos serviços e o atendimento dos aspectos legais em conformidade coma
Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA VIII - DAS PENALIDADES:

8.1 - O descumprimento de prazo, de condição ou de qualquer cláusula contratual
implicarão nas sanções previstas nos artigos 81 a 88 da Lei Federal ne 8.666/93, com

observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

8.2 - Durante a execução do contrato, além das sanções de suspensão temporária e
de declaração de inidoneidade, aplicar-se-ão as sanções de advertência e

multa, sendo as multas nos seguintes percentuais:

8.2.1 - 0,3o/" (três décimos por cento), por dia, até o trigésimo dia, de atraso, na

execução dos serviços;

8.2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução dos serviços, no caso de

atraso superior a 30 (trinta) dias;

8.2.3 - 20% (vinte por cento) sobre o saldo remanescente do contrato em caso de

rescisão contratual por culpa da CONTRATADA.

8.3 - As multas de que tratam os itens anteriores são entendidas como independentes;

8.4 - Não será aplicada a multa em períodos correspondentes à expedição pelo

CONTRATANTE de Ordens de lnício, Reinício ou Paralisação da execução dos
serviços.

8.5 - As sanções de advertência, suspensão temporária e declaração de inidoneidade
poderão ser aplicadas cumulativamente com a de multa, assegurando-se ao
interessado o direito de defesa prévia no prazo de O5(cinco) dias úteis, salvo a

hipótese de declaração de inidoneidade, em que o ptazo será de 1O(dez) dias.

8.6 - Para aplicação das sanções referidas no item anterior, deverá ser
instaurado processo administrativo punitivo, seguido de notificação para defesa, em

conformidade com a legislação vigente, salvo na hipótese de aplicação de sanção
de declaração de inidoneidade, de competência exclusiva da Administração.

8.7 - As multas deverão ser recolhidas na Tesouraria do CONTRATANTE, no prazo
de 72 (setenta e duas) horas, contado a partir da decisão definitiva, na esfera
administrativa.

8.8 - Não constituirá motivo para aplicação de multa o atraso decorrente de
prorrogações compensatórias expressamente concedidas pelo CONTRATANTE, ou
resultante de fato superveniente excepcional e imprevisível, estranho à vontade da

Bua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32463066 - CEP: 35.275-000 -
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CONTRATADA, tais como o estado de calamidade pública, guerra, comoção
e outros que apresentem as mesmas características.

CLÁUSULA IX. DO FORO

9.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de lvlantena/lt/G para dirimir quaisquer dúvidas

reÍerentes a este Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais

especial que seja.

E, por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente

instrumento, na presença das testemunhas abaixo, em 04 (quatro) vias de igual teor
e forma para um só efeito.

Prefeitura tMunicipal de São Félix de tV n ,21

MARCOS AL
PR

Sebastião da reira neto
ORBIS AM L S/A

Represe Legal

Nome

CPF

ntante Legal

cPFt4l? 56V 3/á-42-

Rru*hi na
ül:l

comi:rão
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