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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

CONTRATO NM63/2017/CPUPMSR
PROCESSO ADMINISnWTtVO N" 158/2017/CPUPMSR

CONCORRÊNCIA N» 003/2017/CPL/PMSR

TERMO DE CONTRATO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, SOB O

REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA DE SANTA RITA/PB, E A EMPRESA

SERVICOL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, ESPECIALIZADA PARA

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICiPIO
DE SANTA RITA/PB, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ABAIXO DISPOSTOS;

Execução dos serviços de limpeza urbana em vias e logradouros públicos do Municipio de Santa Rita/PB a PREFEITURA DE SANTA
RITA/PB, pessoa jurídica de Direito Público ir;terno, com sede à Rua Juarez Tâvora, S/N, Centro, na cidade de Santa Rita - PB,

inscrita no Cadastro Geral do Contribuinte do Ministério da Fazenda sob o n® 09,159.666/0001-61, neste ato representada pelo seu
Prefeito Constitucional, Sr® EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA,CPF;827.071.454-04, doravante denominada,simplesmente,

CONTRATANTE, DE UM LADO, E DE OUTRO, a empresa SERVICOL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, com sede em Santa
Rita, PB, inscrita no C.N.P.J. sob n® 10.443.592/0001-70, neste ato representada por seu Diretora Administrativa, Sra. DJANICE
SILVA BEZERRA, portador da Cédula de Idenbdade RG. n®.1.325.339-SSP/PB, inscrito no CPF sob o n®.587.708.874-20, adiante

designada APENAS POR CONTRATADA,resolvemcelebraropresenteConlrato,queseregerápelas SUAS CLÁUSULAS,PELOS
PRECEITOS DE DIREITO PÜBLICO, APLICANDO-SE-LHE, SUBSIDIARIAMENTE, OS PRINCÍPIOS DA TEORIA GERAL DOS
CONTRATOS E AS DISPOSIÇÕES DE DIREITO PRIVADO,a Lei Federal n' 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis n*
8.883, de 8 de junho de 1994, n° 9,648, de 27 de maio de 1998, n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, pelas Leis Federais n® 10.438,
de 26 de abril de 2002 e n® 11.079, de 30 de dezembro de 2004, pela Lei Orgânica do Município de Santa Rita, Estado da Paraiba,
e demais normas aplicáveis á matéria. QUE MUTUAMENTE ACORDAM E ACEITAM:
CLÁUSULA PRIMEIRA • DO OBJETO

1.1 Consbtui objeto deste Contrato à prestação, pela CONTRATADA, de serviços de serviços de limpeza urbana no municipio de
Santa Rita e adjacências, na área descrita no item 1.3. desta cláusula, de acordo com a descrição, especificações técnicas e
quantitativos constantes do Edital que regeu a Concorrência n® 003/2017/CPL/PMSR, obrigando-se a CONTRATADA a

executá-los de acordo com aquelas especificações,com a Metodologia de Execução e Proposta de Preços e demais elementos
que compõem o processo administrativo mencionado no preâmbulo, os quais passam a integrar este contrato, como se
transcrito fossem.

1.2 Constituem os serviços da licitação:
1.2.1 Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares na área urbana;
1.2.2 Coleta e tfansporte de resíduos sólidos domiciliares na zona rural;
1.2.3 Coleta e transporte de resíduos de entulhos;

1.2.4 Coleta e transporte de resíduos de poda;
1.2.5 Transporte de resíduos fora dos limites do municipio até o Aterro Metiopolitano;
1.2.6 Varrição manual de vias, logradouros e áreas públicas;

1.2.7 Capinaçào manual, raspagem e pintura de guias de vias e logradouros públicos;
1.2.8 Roçagem mecanizada;
1.2.9 Limpeza e lavagem de mercados e feiras livres;

1.2.10

Fomecimento de equipe padrão para serviços diversos de limpeza pública.

1,3 A área no qual serão executados os serviços objeto do presente insíumento corresponde à área de circunscriçâo dos bairros
e limites, referentes ao LOTE A, a seguir especificados:

LOTE A - Contratação de empresas para execução dos serviços de limpeza urbana na área do Municipio de SantalRitaff^B. ^ í"
1.4 Ficam também fazendo parte deste Contrato, mediante termo aditivo quaisquer modificações que venham a ocOTêf:
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 00 CONTRATO

2.1.0 prazo de vigência do presente contrato será de 12(doze) meses,contados a partir da data da assinatura do còhtr^, podendo
ser prorrogado, conforme estabelecido no arígo 57, da Lei Federal8.666/93.

2.2, Os serviços descritos nos subitens 1.2.1, 1.2.2., 1.2.5., 1.2.6., 1.2.7., 1.2.8., 1.2.9, 1.2.10, do Hem 1.2., da cláusula primeira
serão iniciados apôs a assinatura do contrato e emissão da Ordem de Inicio de Serviço expedida pela CONTRATAhTTE.

CLÁUSULA TERCEIRA • DO REGIME DE EXECUÇÃO
3.1.Os trabalhos objeto do presente contrato serão realizados sob o regime de execução indireta, na modalidade de empreitada por
preços unitários.

CLÁUSULA QUARTA • DO VALOR DO CONTRATO

4.1. O presente CONTRATO tem o valor de R$ 9.722.538,96(nove milhões, setecentos e vinte e dois mil, quinhentos e trinta
e oito reais e noventa e seis centavos), a ser pago em 12 parcelas mensás de R$ 810.211,58(oitocentos e dez mil, duzentos e

onze reais e cinqüenta e oito centavos),cujos desembolsos serão determinados em função dos serviços executados.
CLÁUSULA QUINTA • DOS RECURSOS

5.1.As despesas decorrentes do presente CONTRATO onerarão dotações orçamentárias da SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
e correrão á conta dos recursos Municipais.
02.120 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
15.452.1815.1034 REMEDI^AO DO LIXO DO MUNICÍPIO
3390.39
15.452.1815.2088
3390.39
000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
MANLITENCAO DE LIMPEZA URBANA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
RECURSOS PROPRIOS

CLÁUSU W SEXTA - DOS PREÇOS,REAJUSTES E REVISÕES
6.1. Os preços unitários contratuais para a execução dos serviços de objeto do presente contrato são aqueles constantes da Planilha

de Orçamento de Serviços Propostos E apresentada pela COfÍTRATADA,sobre os quais incidirá o BOI proposto, com data base (Io)
correspondente à data da apresentação da proposta.

62 Os preços remunerarão todas as despesas com a execução dos serviços, e devem compreender todos os custos com materiais,
mão-de-obra, encargos sociais, trabalhistas, previdenciârios, fiscais e demais despesas, tais como as especificadas no Anexo 11 -

Projeto Básico de Execução dos Serviços deste Edital, constituindo-se,a qualquer títelo, a única e completa remuneração pela perfeita
execução do contrato.

63. Os preços dos serviços objeto desta licitação são fixos e irreajustáveis, pelo prazo de 12(doze} meses,SALVO PARA OS CASOS
PREVISTOS EM LEI, CUJA PERIODICIDADE SERÁ contada a partir da data da apresentação da proposta e para fins de
reajustamento, terão como data base o mês da apresentação da proposta.

64. O reajustamento dos preços unitários será processado de acordo com o critério abaixo: P = Po x[0,50 x(M/Mo)+0,30 x (l/lo) +
0,20 X C/Co)londe,

a) P = Preços unitários reajustados dos serviços.

b) Po = Preços unitários contratuais dos serviços, no mês da apresentação da proposta.
c) M= Piso salarial da categoria profissional neste município (agentes de limpeza), através do dissídio, acordo coletivo de trabalho
ou valor efetivamente pago á categoria, no mês do reajustamento.
d) Mo = Piso salarial da categoria profissional neste municipio (agentes de limpeza), através do dissídio, acwdo coletivo de trabalho
ou valor efetivamente pago á categoria, no mês da apresentação da proposta.

e) I = índice Geral de Preços de Mercado, IGP-M. publicado pela Fundação Getúlio Vargas, no mês do reajustamento.

O Io = índice Geral de Preços de Mercado. IGP-M, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, no mês da apresentação da proposta.
g) C = Preço do litro do óleo diesel, no mês do reajustamento.
h) Co = Preço do litro do óleo diesel, no mês da apresentação da proposta.
65. Na hipótese de ocorrência de revisão do equilibrio econômico-financeiro do contrato, a variação do indice anual a ser aplicada
será relativa apenas aos insumos que não tenham sido objeto da revisão contratual.

6.6 Não sendo conhecido até a época da elaboração do documento de cobrança, o índice definlüvo utilizado para o reajustamento,
será aplicado de forma provisória, o úldmo indice divulgado e,as eventuais diferenças apuradas após a divulgação do índice definitivo
serão acertadas por ocasião do pagamento da fatura do mês seguinte.

6.7. As condições referentes a reajustamentos de preços poderão ser alteradas em face da superveniência de normas federais ou

\

municipais sobre a matéria.
'
'
6.8. O valor contratual poderá ser revisto mediante solicitação da CONTRATADA com vista à manutenção do equili^rió ecór
financeiro do contrato, na forma do art 65, inciso II, alínea d, da Lei n. 8.666/93, e observados os itens subsequentedNçjeste Edit^.
69. As eventuais solicitações, observadas o disposto no item anterior, deverão fazer-se acompanhar de comprovação de

superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de conseqüências incalculáveis, bem como de demonstraçãoTiQalItica de
seu impacto nos custos do contraio.

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS MEDIÇÕES E DO PAGAMENTO
7.1 O VALOR GLOBAL PROPOSTO PELA LlCíTANTE PARA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS EM LICITAÇÃO,PARA

UM PERIODO de 12(DOZE)MESES É R$ 9.722.538,96(nove milhões, setecentos e vinte e dois mil, quinhentos e trinta e oito
reais e noventa e seis centavos), sendo o valor mensal de R$ 810.211,58 (oitocentos e dez mil, duzentos e onze reais e
cinqüenta e oito centavos).

7.2. As medições rrrensais serão realizadas no 1 * (primeiro) dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços, considerando os
serviços realizados no periodo compreendido entre o 1'(primeiro) dia e o último dia, inclusive, do mês em referência, exceto a primeira

medição, que será realizada a partir da assinatura da Ordem de Inicio e a final, que será realizada quando do encerramento do
contrato.

721. Caso não haja expediente na PMSR no 1° (primeiro) dia do més, a medição deverá ser realizada no primeiro dia útil
subsequente, observando o periodo estabelecido no subitem anterior.

722 O não pagamento dos valores devidos das faturas à Contratada, ou parcelas destas, até o prazo estabelecido, acarretará no
pagamento por parte da Contratante de Encargos Contratuais Financeiros com a cobrança de multa de 2%(dois por cento)sobre a

parcela de fatura com abaso superior a 30 (trinta) dias, mais juros de mora real de 1%(um por cento) ao mês. mais correção pelo
I6P-M, calculado desde a data de encerramento da fatura até a data da efetiva quitação dos valores devidos.
723, Se durante o periodo de realização da medição forem necessárias providências complementares, por parte da

CONTRATADA,a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a contagem a partir da data em que aquelas forem cumpridas.
7.3. A medição mensal dos serviços executados será realizada com base nas disposições do Anexo II - Projeto Básico de Execução
dos Serviços - deste Edital, bem como de acordo com os seguintes parâmetros:
7.3.1. Coleta e transporte de residuos sólidos domiciliares na área urbana:(Tonelada mensal removida x preço unitário)

7.32 Coleta e transporte de residuos sólidos domiciliares na zona rural:(Tonelada mensal removida x preço unitário)
7.3J5. Coleta e transporte de residuos de entulhos:(Tonelada mensal removida x preço unitário)
7J.4. Coleta e transporte de residuos de poda:(Tonelada mensal removida x preço unitário)
7.35. Transporte de residuos fora dos limites do municipio até o Aterro Metropolitano: (Tonelada mensal transportada x km médio
de transporte x preço unit^io)

73.6. Varrição manual de vias. logradouros e áreas públicas:(Extensão do eixo das vias varidas no mês x preço unitário)

7.3.7. Capinação manual,raspagem e pintura de guias de vias e logradouros públicos:(Extensão mensal capinada,raspada e pintada
X preço unitário)
7.3.8. Roçagem mecanizada:

(Ãrea mensal roçada x preço unitário)
7.3.9. Limpeza e lavagem de mercados e feiras livres;(Area total mensal limpa e lavada x preço unitário)
7.3.10.
Fornecimento de equipe padrão para serviços diversos de limpeza pública:(Número mensal de equipes x preço unitário)
7.4. A COffTRATAhíTE encaminhará cópias do documento Boletim de Medição á CONTRATADA para instrução dos respectivos
processos de pagamento.

7.5. Os pagamentos dos serviços realizados pela COffTRATADA serão efetuados até olO"(décimo) dia do mês imediatamente
seguinte ao da execução dos serviços, com base nas medições elaboradas pela CONTRATAffTE.

7.6 Os documentos de cobrança, que deverão estar expressos em Real, serão apresentados â CONTRATAtiíTE, acompanhado do
Relatório dos Serviços executados no mês- Boletim de Medição.

7.61. A CONTRATANTE deverá se manifestar quanto á correção ou não dos documentos de cobrança em até 10 (dez) dias úteis,
contados a parti'r da data de sua apresentação.

7,62 Os documentos de cobrança que contiverem incorreção serão devolvidos á CONTRATADA, reiniciando-se o procedimento
correspondente a partir da data de reapresentação do documento corrigido.

7.7, O pagarrrento das faturas da CONTRATADA estará condicionado à apresentação das Certidões Negativas de Débitos para
com o INSS, FGTS, Receitas Federai, Estadual e Municipal e com a Divida Ativa da União.
7.8. OISS será recolhido mediante desconto direto no pagamento das faturas da COI^TRATADA.

7.9, Os pagamentos mencionados nesta cláusula representam a única remuneração que a CONTRAT/U)A poderá exigir pela
execução do objeto do presente CONTRATO.

7.10. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicará na aceitação do objeto
contratado.

CLÁUSUU CITAVA - DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
8.1. A Fiscalização dos serviços objeto do conbato caberá a Secretaria de Infraestrutura. Obras e Serviços Públicos. EM ESTRITA

OBEDIÊNCIA AO TITULAR DA PMSR, nos termos deste Contrato e do Edital que lhe deu origem.
82.Caberá á Fiscalização da CONTRATANTE exercer rigoroso conbole do cumprimento do contrato, em especial quanto à
quantidade e qualidade dos serviços executados sob o regime de empreitada por preços unitários, fazendo cumprir todas as
disposições de lei, do presente Edital e respectivo contrato.
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8.3. Verificada a ocorrência de irregularidades no cumprimento do contrato, calierá AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA
PMSR adotar as providências legais 8 contratuais cattiveis, inclusive a aplicação de penalidades, quando for ocasd. , . '
8.4. Compete, ainda, a PMSR elaborar Termos de Aditamento, de Recebimento Provisório e Definitivo e outros instrumentos de
alteração contratual, bem como elaborar normas e baixar orientações visando o exato cumprimento do contrato.

8.5.0 contrato deverá ser fielmente executado pelas partes, de acwdo com as cláusulas contratuais, bem como as normâs.çonstantes
no Anexo ll-Projeto Básico de Execução dos Serviços deste Edital, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexeeuçãototal ou parcial.
8.6.A fiscalização da CONTRATANTE será exercida no interesse da PMSR e não exclui nem reduz as responsabilidades da

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e. na ocorrência, não implica em corresponsabilidade do
Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
8.7. A PMSR se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços prestados, se em desacordo com o contrato.
8.8. A execução dos sen/iços contratados obedecerá às normas constantes do Plano de Trabalho, aprovados pela PMSR, bem como
disposições técnicas constantes deste Edital e demais Anexos.

8.9. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos
serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicia! atualizado do contrato.
8.10. Mediante acordo das partes poderá haver supressões de serviços em percentual não superior a 30% (trinta porcento).

8.11. Quando não atendida nas solicitações de correções de ser\riços, a PMSR reserva-se o direito de adotar as seguintes medidas,
sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Edital, após o contraditório e ampla defesa;
8.11.1.
Determinar a suspensão do serviço executado em desconformidade com o contrato; e

8.11.2.

Contratar, NA FORMA DA LEI, outra empresa para executar o serviço INEXECUTADO TOTAL OU PARCIALMENTE OU

AQUELES EXECUTADOS EM DISSONÂCIA COM O CRONOGRAMA PREFIXADO NA LICITAÇAORESPECTIVA.

CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABUDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1 A CONTRATADA deverá assumir integral responsabilidade pela execução dos serviços e dos eventuais danos deles
decomentes, de acordo com as noimas deste Edital, do contrato a ser lavrado e demais documentos que o integram.
9.2 A CONTRATADA assumirá a total responsabilidade pela correta seleção e dimensionamento do pessoal e dos equipamentos
necessários à correta execução dos serviços objeto do contrato.

9.3 Caberá à CONTRATADA manter veículos, equipamentos e equipes de reserva, para atender as ocorrências verificadas pela
Fiscalização da CONTRATANTE, bem como para utilização em caso de emergência, de parada para manutenção preventiva ou
de avaris no equipamento normal.

9.4 A CONTRATADA será a única responsável pela segurança dos trabalhos de seus empregados e pelos atos por eles praticados,
devendo fomecer e exigir o uso de equipamentos de proteção individual adequados a cada tipo de serviço.

9.5 A CONTRATADA responderá por todas as despesas e obrigações relativas a salários, previdência social, seguro contra
acidentes e quaisquer outras implicações de natureza trabalhista e, notadamente, pelo fiel cumprimento dos dispositivos da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT • e legislação correlata.

9.6 A COhíTRATADA deverá adotar todas as providência no sentido de serem cumpridas, rigorosamente, por seus empregados,
as normas de higiene e prevenção de acidentes em vigor.

9.7 A CONTRATADA deverá fornecer e exigir o uso de uniformes a todos os seus empregados, conforme padrão a ser estabelecido
pela CONTRATANTE, podendo iniciar os serviços com seu uniforme usual e devendo adequá-los aos padrões determinados
pela PMSR no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento por escrito, das orientações sobre o assunto.

9.8 A CONTRATADA deverá cumprir todas as obrigações trabalhistas e de Segurança e Medicina do Trabalho e atender as demais
normas legais.

9.9 A COhfTRATADA deverá garantir a observância, por parte de seus empregados, da proibição de realiza' catação ou triagem dos
resíduos sólidos coletados e de ingerir bebidas alcoólicas ou drogas em serviço, bem como solicita ou receter gratificações ou
donativos de qualquer espécie.

9.9.1 A Fiscalização da COfTTRATANTE poderá, a qualquer tempo, exigir a dispensa, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, dos
trabalhadaes que não atenderem ao estabelecido neste item.

9.9.1.1 Se a dispensa der origem à ação na Justiça do Trabalho, a CONTRATANTE não arcará, em nenhum caso, com qualquer
responsabilidade.

9.10 A CONTRATADA será responsável pelo bom comportamento do seu pessoal no local dos serviços.
9.11 A CONTRATADA será responsável pela ordem e limpeza na execução dos serviços conbatados.

9.12 Cabe a CONTRATADA o atendimento rigoroso de todas as normas de procedimento impostas pela Rscalização da
CONTRATANTE, quer em relação ao pessoal, corrx) ao trânsito de veículos e materiais, inclusive, dentro da unidade de descarga.
9.13 A CONTRATADA será integralmente responsável pela execução das tarefas de acordo com a determinação da Fiscalização da
CONTRATANTE.

9.14 A CONTRATADA será responsável por evenluás danos provenientes da má conduta de seus empregados no manuseio dos
veículos e equipamentos utilizados nos serviços contratados.

9.15

A CONTRATADA responderá, corrw única responsável, durante a vigência contrato, perante terceiros, pelos atos praticados

por seu pessoal e pelo uso de equipamentos, excluída a CONTRATANTE de quaisquer reclamações ou indenizações.

9.16

A CONTRATADA arcará integralmente com os custos decorrentes dos seguros necessários, inclusive os relativos á

responsabilidade civil e ao ressarcimento eventual de danos materiais e/ou pessoais causados a seus empregados e a terceiros, não
podendo invoca" o acompanhartento do desenvolvimento dos serviços objeto do contrato, pela CONTRATANTE, como fator
excludente daquela responsabilidade.
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equipamentos ficar individualizados e vinculados aos serviços contratados.
\
9.18.1 As alterações de veículos no cadastro somente serão autorizadas pela CONTRATANTE, desde que atendida a exigêrraa
constante no subitem supra.

9.18.2 Os veículos deverão ser mantidos em perfeitas condições de operação, inclusive as unidades de reserva

9.18.3 Os veículos deverão trazer, além das placas regulamentares, as indicações necessárias ao reconhecimento da
CONTRATADA, de a:ordo com o modelo padronizado pela PMSR.

9.18.4 Todos os veículos e equipamentos utilizados nos serviços de limpeza urbana deverão respeitar os limites estabelecidos em

lei, para fontes sonoras e emissão de gases, e demais normas reguladoras do tráfego de veículos.
9.18.5 A padroniz^ão visual dos veículos e equipamentos deverá ser feita, obrigatoriamente, de acordo com as cores e dizeres
padrões, a serem determinados peia CONTRATANTE.

9.1^9

Somente será permitida à execução dos serviços com veículos e equipamentos que estiverem previamente cadastrados na

CONTRATANTE.

proceder à pintura, em cada veicuio e equipamento, do prefixo operacional indicado pela

CONTRATANTE, por ocasião do cadastramento, conforme padrão existente.

^ CONTRATADA deverá submeter seus veículos e equipamentos cadastrados, a vistorias periódicas, sempre que a
A CONTRATADA, ao disponibilizar os veículos para a presente contratação, fica terminantemente proibida de utiiizá-ios

CONTRATANIí o exigir.

9.20

para outras finalidades.

9.21

A COfyfTf^TADA deverá observar a proibição de exploração de publicidade nos veículos e equipamentos ou nos uniformes
na execução dos serviços, onde só deverão constar dizeres ou símbolos autorizados peia

CONTIRATANTE.

9.22 A CONTRATADA deverá prestar, sempre que solicitada, toda a orientação e demais esclarecimentos referentes à execução
dos serviços aos funcionários da PMSR indicados peia Fiscalização, bem como enviar todos os elementos e comunicações referentes

à execução do objeto contratual, por correspondência protocolada, á Diretoria da CONTRATANTE.

9.23 A CONTRATADA se obriga a permitir, ao pessoal da Rscalização da CONTRATANTE, livre acesso aos seus depósitos,
oficinas, garagens e outras dependências, possibilitando a vistoria das instalações e das anotações relativas aos equipamentos
ar^motores, ao pessoal e ao material, e fornecendo, quando solicitada, todos os dados e elementos referentes aos serviços.
9.24 A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibiiidade com as obrigações por

ela assumidas, todas as condições de Habilitação e Qualificação Técnica exigidas nesta ücitaçâo.

9.24.1 Os profissionais indicados pela C0f4TRATADA para fins de comprovação de capacidade fêcntca na Licitação, deverão

partcipar da execução dos serviços, admifindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde oue
previamente aprovada pela CONTRATANTE.

9.25

A partir da emi^ão da Ordem de Inicio dos Serviços, a CONTRATADA colocará á disposição da PMSR 01 (um) veiculo

teve de, no mínimo, mil ciiindradas, e com menos de doze meses de fabricação, para apoio da Fiscalização da CONTRATANTE.
9.25.1 Incumbirá à CONTRATADA todas as despesas com licenciamento e renovação, seguro contra roubo e terceiros, cons&to,
em caso de dano provocado por acidente ou quebra natural, e sua substituição, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas
quando assim for pedido peia PMSR, por motivo justificado.

9.26 A CONTRATADA deverá promover, às suas expensas, a mais ampla divuig^o possível dos horários, freqüências e locais
em que os serviços contratuais serão executados.

9.27 Nos serviços em vias públicas, a CONTRATADA será responsável pela continuidade e segurança do tráfego nos trechos em
execução e nas variantes de serviço, devendo sinalizá-los convenientemente, por sua conta, em conformidade com o Código Nacionai
de Trânsito, assumindo o ônus de qualquer prejuízo causado á PMSR ou a terceiros.

9.28 Será de responsabilidade da C0f4TRATADA a regularização de toda a documentação necessária para o inicio dos serviços

perante os órgãos competentes (SUDEMA, CREA/ARTS, Corpo de Bombeiros, DETRAN e outros).

9.29. A padronização visual dos veículos e equipamentos deverá ser feita, obrigatoriamente, de acordo com as cores e dizeres
padrões, a serem determinados peia CONTRATANTE.

9.29.1. A CONTFíATADA terá um prazo de 180 (cento e oitenta dias) dias, a partir da data de inicio dos serviços, para adequar a sua
frota aos padrões estabelecidos.

9.30. Somente será permitida a execução dos sen/iços com veículos e equipamentos que estiverem previamente cadastrados na
COIvlRATANTE.

proceder á pintura, em cada veicuio e equipamento, do prefixo operacional indicado peia
C0NTI<ATAI4TE, por ocasião do cadastramento, conforme padrão existente.

CONTRATADA deverá submeter seus veículos e equipamentos cadastrados, a vistorias periódicas, sempre que a

COI*fTRATANTE o exigir.

931. A CONTRATADA, ao disponibilizar os veículos para a presente contratação, fica terminantemente proibida de utilizá-los pata
outras finalidades.

932 A CONTRATADA deverá observar a proibição de exploração de publicidade nos vefcuios e equipamentos ou nos uniformes
envolvidos na execução dos serviços, onde só deverão constar dizeres ou símbolos autorizados pela
CONTRATANTE

933. A COfTTRATADA deverá prestar, sempre que solicitadas, toda a orientação e demais esclarecimentos referentes à execução
dos serviços aos funcionários da PMSR indicados peia Rscalização, bem como enviar todos os elementos e comunicações referentes
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á execução do objeto contratual, por correspondência protocolada, à Diretoria da CONTRATANTE.
934.

/

A CONTRATADA se obriga a permitir, ao pessoal da Fiscalização da CONTRATANTE, livre acesso aos sêijS' dgtósitoi

oficinas, garagens e outras dependências, possibilitando a vistoria das instalações e das ano^ões relativas aos'ei^ip^n
automotores, ao pessoal e ao material, e fornecendo, quando solicitadas, todos os dados e elementos referentes aos serviços.

935. A CONTRATADA fica Obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em compatíbilidade com as obítoações por
elas assumidas, todas as condições de Habilitação e Qualificação exigidas nesta Licitação.

9.35.1.Os profissionais indicados pela CONTF^TADA para fins de comprovação de capacidade técnica na Licitação, dèvã^o—
partícipar da execução dos serviços, admitíndo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que
previamente aprovada pela CONTRATANTE.

936 A partir da emissão da Ordem de Inicio dos serviços, a CONTRATADA colocará à disposição da PMSR 01(um)veiculo leve
de, no mínimo, mil cilindradas, e com menos de doze meses de fabricação, para apoio da Rscalização da CONTRATANTE.
9.36.1.Incumbirá à CONTRATADA todas as despesas com licenciamento e renovação, seguro contra roubo e terceiros, conserto,
em caso de dano provocado por acidente ou quebra natural, e sua substituição, no prazo máximo de 72(setenta e duas) horas,
quando assim for pedido pela PMSR,por motivo justificado.

9.37. A CONTRATADA deverá promover, às suas expensas, a mais ampla divulgação possível dos horários,freqüências e locais
em que os serviços contratuais serão executados.

9.38. Nos serviços em vias públicas, a CONTRATADA será responsável pela continuidade e segurança do tráfego nos trechos em
execução e nas variantes de serviço,devendo sinalizá-los convenientemente, por sua conta,em conformidade com o Código Nacional
de Trânsito, assumindo o ônus de qualquer prejuízo causado á PMSR ou a terceiros.

9.39. Será de responsabilidade da CONTRATADA a regularização de toda a documentação necessária para o inicio dos serviços,
perante os órgãos competentes(SUDEMA,CREA/ARTS,Corpo de Bombeiros, DETRAN e outros).

CLÁUSULA DÉCIMA-DAS RESPONSABUDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1. Vistoriar,em conjunto com a CONTRATADA os equipamentos para a realização imediata dos serviços a serem implantados no
decorrer do contrato, especificados no item 10.2 desta cláusula, anteriormente à expedição da respectiva Ordem de Inicio dos
Serviços.

102 Emitir Ordem de Inicio autorizando o inicio imediato da execução dos serviços previstos no item 2.2 da cláusula segunda deste
contrato.

103. Acompanhar e fiscalizar permanentemente a execução dos serviços, visando o atendimento das normas, especificações e
instruções estabelecidas devendo inten/ir quando necessário, a fim de assegurar sua regularidade e o fiel cumprimento.
10.4. Exigir a troca de veiculo ou equipamento que não seja adequado às exigências do serviço.
105. Aplicar, quando for o caso, as penalidades previstas no contrato, de acordo com a legislação que regula a matéria.
10.6 Remunerar os serviços contratedos na forma e nas condições pactuadas.

10.7. Solicitar à CONTRATADA,a qualquer tempo,dados e informações referentes aos serviços objeto da presente licitação.
10.8. Solicitar à CONTRATADA,mediante notificação,o afastamento, no prazo de 48(quarenta e oito) horas,de qualquer empregado
das mesmas que não tenha comportamento adequado e,em caso de dispensa, não lhe caberá qualquer responsabilidade,
CLÁUSUU DÉCIMA PRIMEIRA -PENAUDADES

11.1. Pelo descumprimento das obrigações assumidas, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades, assegurados o
contraditório e a ampla defiesa;
11.1.1.Advertência, por escrito:

11.1.2.Multa,conforme previsto neste Edital;

11.1.3.Suspensão temporária do direito de participa* em Licitações e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 2(dois) anos;

11.1.4.Declaação de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; e

11.1.5.Rescisão contratual, com multa de 20%(vinte por cento), calculada sobre o valor residual contratual, resyustado nas mesmas
bases do contrato,sem prejuízo de perdas e danos cobráveis judicialmente.

11.2. As disposições previstas nos artigos 81 a 85 e 89 a 99 da Lei Federal n* 8.666/93 e alterações posteriores, aplicam-se ao
presente contrato.

11.3. Observado o direito defesa prévia, a CONTRATADA estará sujeita, às seguintes multas, cujo cálculo incidirá sobre o valor
contratual reajustado nas mesmas bases do contrato:

11.3.1.Multa pela inexecução total do contrato: 20%(vinte por cento)sobre o valor residual contratual:

11.3.2.Multa pela inexecução parcial do contrato (parafisação total da execução dos serviços): 10% (dez por cento)sobre o valor
contratual, referente a parcela não executada.

11.3.3.Multa diária no valor equivalente a 0,1% (um décimo por cento) do valor global do contrato por cada dia de atraso na
implantação dos serviços;

11.3.4.Multa diária no valor equivalente a 15(quinze)toneladas de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, por uso de
veículos, equipamentos e/ou uniformes não recomendados para os serviços, após o prazo de implantação dos mesmos, até a
correção do problema.

11.3.5.Multa no valor equivalente a 5(cinco) km de vamção manual de vias e logradouros públicos, pela inexecução de vamção
manual de vias e logradouros públicos;

11.3.6.Multa no valor equivalente a 10 (dez) km de varrição de vias e logradouros públicos pelo deslocamento das equipes de
vamção de seus setores de trabalho,sem a devida autorização da CONTRATANTE ou por atraso no inicio dos serviços;

/l'''
11.3.7.Multa no valor equivalente a 10(dez) toneladas de coleta e transporte de resíduos domiciliares, por cada uma das segiMes/ 7
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Infrações; uso de veiculos inadequados para o circuito; uso de contentores, lutocaes, uniformes ou equipamentos não padronizid^ ^ ' i
para os serviços, após os prazos fixados para implantação total dos serviços; transporte dos resíduos ao destinofind sen'!òs"dtíuitl&\""
cuidados de proteção; por uso de veículos sem as devidas identificações; por uso de veiculos comfalta de pás,gadanhos e vassouras; U
/
por solicitação de propinas por pate de empregados da CONTRATADA aos usuários dos serviços, ou por uso de dfogas e bebidas
^
I

alcoólicas em serviço, por parte dos empregados da CONTRATADA; por permitir que seus empregados promovaril alsazarras ou

faltem com o devido respeito com os municipes; por não possibilitar a comunicação com seus supervisores durante o1lorário-dos^
serviços de remoção; por transitar com veiculos coletores fora dos seus respectivos roteiros ou com agentes de limpeza sendo
transportados nos estribos dos equipamentos.

11.3.8.Multa no valor equivalente a 3 (três) toneladas de coleta e transporte de resíduos domiciliares por alteração do Plano de
Trabaltio, sem prévia autorização da COfTTRATANTE;

11.3.9.Multa no valor equivalente a 30 (trinta) toneladas de coleta e transporte de resíduos domiciliares pela execução de serviços
não autorizados pela PMSR, ou por recotoímento de resíduos não previstos no contrato; por tentativa de fraude de pesagem ou por
tentativa de descarga em local não autorizado;
11.3.10. Multa no valor equivalente a 3 (trte) toneladas de coleta e transporte de resíduos domiciliares, por dia de atraso, pelo não

atendirr>ento á notificação para substituição em 48 (quarenta e oito) horas de cada empregado dispensado por exigência da
Fiscalização da COtTTRATANTE;

11.3.11. Muita no valor equivalente a 10(dez)toneladas de coleta e transporte de resíduos domiciliares, por dificultar ou impedir ao

pessoal da Rscalizaçâo da COINTRATAITTE livre acesso a todas as suas dependências para verificação e exame das instalações,
anotações, relatórios dos veículos, equipamentos, pessoal ou de material, ou por não fornecer num prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, quando programado ou solicitado, todos os dadcK e elementos referentes aos serviços;
11.3.12. Multa no valor equivalente a 5 (cinc») toneladas de coleta e transporte de resíduos domiciliares, por falta de manutenção
(lavagem e pintura) dos veiculos e equipamentos, bem como quando os empregados não estiverem devidamente uniformizados; ou
por manter seus veiculos em via pública fora dos horários de serviço e sem justificativa;

11.3.13. Multa no valor equivalente a 10 (dez) toneladas de coleta e transporte de resíduos domicilia-es por efetuar a desca^ga do
chorume contido nos equipamentos em vias e logradouros públicos ou em qualquer loc^ que não seja licenciado pela SUDEMA e
indicado pela PMSR.

11.3.14. Multa no valor equivalente a 20(vinte)toneladas de coleta e transporte de resíduos domiciliares por não cumprir o programa
de capacitação técnica gerencial.

11.3.15. Multa no valor equivalente a 3% (três por cento) do valor do contrato, por descumprimento de cláusula contratual não
prevista especificamente neste dispositivo.

11.4. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da aplicação da última penalidade, a
CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo aplicação acrescidas e 1/3(um terço) das muitas correspondentes.
11.4.1. A partr da segunda multa, será considerada a reincidência, cabendo aplicação cumulativa, obedecendo a seguinte
equação:
V = M+1/3M
Onde:

V = valor da multa cumulativa; e M = valor da última multa aplicada.

115. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.
IM As importâncias relativas às multas serão descontadas do primeiro pagamento a que tiver direito a CONTRATADA, após o

trânsito em julgado da decisão que a impôs, respondendo, igualmente, pelas mesmas, a garantia prestada.
Cl^USUtJt DÉCIMA SEGUNDA • DA RESCISÃO
12-1.

Constituem motivos para a rescisão do contrato:

12.1.1.0 não cumprimento ou cumprimento irregular sistemático de cláusulas contratuás, especificações. Planos de Trabalho ou
prazos contratuás sem motivos justificáveis;

12.1.2. Atrasos não justificados na execução dos serviços;
12.1.3.Paralisação da execução dos serviços sem justa causa ou prévia comunicação à PMSR;

12.1.4.0 desatendimento às determinações regula-es da Fiscalização da CONTRATANTE, mediante notificações;
12.1.5.A decretação de falência ou instauração de insolvência civil; e
12.1.6.Adissolução da sociedade.

12.2. Por razões de interesse público de alta relevância e anplo conhecimento, a PMSR poderá promover a rescisão unilateral do
contrato, mediante notificação por escrito à CONTRATADA, que acontecerá com antecedência mínima de 60(sessenta) dias.
12.3 A rescisão unilateral dar-se-á, sempre, tomando como termo final do contrato o último dia do mês. após o decuiso do prazo
determinado no subitem anterior

12.4. A PMSR, no caso de rescisão unilateral, com base nos incisos XII a XVII, do ait 78, da Lei Federal n° 8.666/93, pagará à
CONTRATADA de acordo com o que estabelece o § 2°, do art 79 da referida Lei.

12.5. O pagamento de que trata o subitem 24.4, far-se-á no prazo máximo de 30 (trinta)dias.
12.6. Em havendo multa contratual ainda não liquidada, o montante do valor será deduzido da importância a ser paga à
CONTRATADA.

12.7. Qualquer que seja o fundamento da rescisão antecipada,a Garantia da Fiel Execução do Contrato,responderá ptías obrigações
da CONTRATADA, somente sendo liberada mediante a comprovação de terem sido cumpridas todas as obrigações trabalhistas e
previdenciárias, através da apresentação das guias pagas referentes ao período do contrato até o encerramento dos serviços,
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apresentando ainda, declaração formal de que a partir da data da rescisão, todas as obrigações trabalhistas e preyídénciâias d'
funcionários remanescentes serão de sua inteira responsabilidade.
! :1

12.8. Os casos de rescisão contratual, serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a amp
defesa.

\-

12.9. Nos casos de rescisão contratual motivada pela CONTRATADA e em que exista o risco de interrupção dos serviçós.de limpeza
urbana, poderá a PMSR,após autorização expressa do seu Prefeito Municipal:

12.9.1. Assumir imediatamente o serviço, ocupando e uSíizando as instalações, equipamentos, material e pessoal empregado na
execução do contrato e necessários à sua continuidade, na forma do ait 58, Inciso V, da Lei Federal n'8.666/93;

12.9.2. Executar a garantia contratual para ressarcimento das multas e indenizações dewdas; e
12.9.3. Reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados á Administração.
12.10. O contrato poderá,ainda,ser rescindido pela CONTRATANTE,após a conclusão,em processo administrativo, da ocorrência

de prática de qualquer ato ilícito de natureza grave pela CONTRATADA,seus responsáveis ou empregados, relacionado á execução
do contrato.

12.10.1. Neste caso, poderá, ainda, a CONTRATANTE,aplicara penalidade de multa correspondente ao valor de 0,5%(zero vírgula
cinco por cento)sobre o valor contratual, reajustado nas mesmas bases do contrato.

CLÃUSUU DÉCIMA TERCEIRA - DA CESSÃO,TRANSFERÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO
D.l. Qualquer cessão, subcontrataçlo ou transferência feita sem autorização da CONTRATANTE será nula de pleno direito e sem
qualquer efeito, além de constituir infração passível das cominações legais e contratuais cabíveis.
13.1.1. Em caso de subcontrataçâo PARCIAL OU TOTAL. DO SEU OBJETO. A ASSOCIAÇÃO DA CONTRATADA COM OUTREM,

A CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA, TOTAL OU PARCIAL, BEM COMO A FUSÃO, CISÃO OU INCORPORAÇÃO SEM ANUÊNCIA
EXPRESSA DA CONTRATANTE, SE CONSTITUIRÁ MOTIVO DE RECISÃO UNILATERAL DO CONTRATO, COM APLICAÇÃO
DAS PENALIDADES PREVISTAS NA LEI DEREGÊNCIA^

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA • DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
14.1. O objeto do contrato será recebido quando perfeitamente de acordo com as condições contr^uais e demais documentos que
fizerem parte do ajuste.

14.1.1. A Fiscalização da CONTRATANTE em conjunto com a CONTRATADA,realizérâo 30 (trinta) dias antes do término do prazo
contratual, inspeção para identificação de eventuais pendências de execução dos serviços, a serem corrigidas pela CONTRATADA,
antes do recebimento do objeto pela PMSR,lavrando-se a Ata correspondente.

14.1.1,1. No caso de não serem executadas as correções exigidas e constantes da Ata elaborada, a garantia do contrato
responderá pelas despesas delas decc»rentes.

14.2. A Rscalizaçâo da CONTRATANTE,ao considerar o objeto do contrato concluído,comunicará ofato à PMSR,mediante relatório
circunstanciado que servirá de base ã lavratura do Temio de Recebimento Provisório.

14.3. O Termo de Recebimento Provisório deverá ser lavrado por Comissão designada pela PMSR, mediante termo circunstanciado
e assinado pelas partes, no prazo de 15(quinze)dias,contados a partir do término do prazo contratual e/ou dos serviços contratuais.
14.4. O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado por Comissão designada pela PMSR, mediante termo circunstanciado e

assinado pelas parles, dentro do prazo de 90 (noventa) dias após o Temw de Recebimento Provisório que cwnprove a adequação
do objeto aos termos contratuais.

14.5. A responsabilidade da COfTTRATADA pela qualidade, correção e segurança dos serviços executados, subsistirá na forma da
lei, mesmo após o seu Recebimento Definitivo.

14.6. A PMSR poderá, a seu exclusivo critério, durante os últimos 30 (trinta) dias da vigência do contrato, detemtinar a gradativa
redução dos serviços quer para a implantação do novo contrato, quer para execução com pessoal próprio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA • DA FORÇA MAIOR E DO CASO FORTUITO
15.1 A ocorrência de caso fortuito ou força maior impeditivos da execução do ajuste acarretará, a critério da CONTRATANTE E
RESPEITADA A NORMA LEGAL VIGENTE,a suspensão ou a rescisão da avença.

15.2. Na hipótese de suspensão,o prazo contratual recomeçará a FLUIR, pelo lapso detempo quef^va para suacomplementaçâo,
mediante a expedição de ordem de reinicio,

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA ■ DA GARANTIA DO CONTTWTO

16.1. A CONTRATADA depositou a garantia exigida para a execução do presente CONTRATO, através do formulário n» 11-0775-

0239193 de 16/10/2017, no valor de RS 102.188,48(cento e dois mil, cento e oitenta e oito reás e quarenta e oito centavos).
162 Na hipótese de aumento do valor contratual, decorrente de acréscimos contratuais efetuados nos termos da cláusula décima

primeira deste instrumento, a CONTRATADA será convocada a reforçar a garantia, no prazo máximo de 3(três) dias úteis, de forma
a que corresponda á mesma porcentagem estabelecida no editai que regeu a concorrência respectiva, do novo valor contratual.
162 A garantia prestada poderá ser substituída, mediante requerimento da CONTRATADA, respeitadas as modalidades prewstas
no edital.

163. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer olxigação, inclusive indenização a
terceiros, a CONTRATADA deverá proceder à respectiva reposição, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data em for
notificada pela CONTRATANTE.

164 Recebido, definitivamente, o objeto deste CONTRATO, a garantia prestada será, mediante requerimento e nos termos da lei.
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devolvida à CONTRATADA,
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA • DA HIGIENE, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

,

l'.:'

17.1, É de inteifa responsabilidade da CONTRATADA a observação e cumprimento das normas legais referente^ à-higiene, saúde e\
segurança do trabalho,
y'
W
172 A CONTRATANTE se reserva o direito de, através de seu setor competente, supervisionar o cumprimento da^rmas referid®
no item17.1.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA • DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1. Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de qualquer das cláusulas desto CONTRATO poderá ser
entendida como aceitação, novação ou precedente.

18.2. Todas as comunicações,avisos ou pedidos, sempre por escrito, concernentes ao cumprimento do presente COhíTRATO,serão
dirigidos aos seguintes endereços:

CONTRATADA Empresa SERVICOL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA: Rua Pedro Balbino Ribeiro, s/n - Várzea Nova, Santa
Rita, PB, CEP:58,304-500,

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SANTA RITA/PB: Rua JuarezTâvora, s/n. Centro, na cidade de Santa Rita -PB.
CLÁUSUU DÉCIMA NONA - DO FORO

18,1. Fica eleito o foro da Comarca de Santa Rita para dirimir eventual controvérsia decomente do presente ajuste,o qual preferirá a
qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar,

E, por estarem justas e contratadas, as partes apõem suas assinaturas no presente insbumento, rubricadas, e extraído em 03(três)
vias de igual teor, tudo perante duas testemunhas. QUE A TUDO ASSISTIRAM,

Santa Rita, 13dede^mbrode20tr,

Xw.
EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA
PREFEITO CONSTITUCIONAL

SERVICOL SERVIÇOS E CONSTRl/ÇÕES LTDA • C.N.P.J. 10.443.592/0001-70
DJANICE SILVA BEZERRA

Representante Legal

ESTEMUNHAS; 1)

2)
CPF n«

CPF n*

'V.\

; -i"

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n° 163/2017
Processo n" 158/2017
Concorrência Pública n° 003/2017

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa RIta/PB

Contratada: SERVICOL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 10,443.592/0001-70 - Responsável pelo lote A
Fundamentação Legal: Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores

Objeto: Contratação de empresa para execução dos sen/iços de limpeza urbana na área do
Município de Santa Rita/PB.

Valor Mensal R$: 810.211,58 (oitocentos e dez mil. duzentos e onze reais e cinqüenta e oito
centavos)

Valor Total R$: 9.722.538,96 (nove milhões, setecentos e vinte e dois mil, quinhentos e trinta e
oito reais e noventa e seis centavos)
Vigência: 12(doze) meses
Data da Assinatura: 13/12/2017

EMERSON FERNANDES A. PANTA
PREFEITO CONSTITUCIONAL

, v1*W.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
Criado pula Lol Municipal n'-' 1.524/2013, Hiibllcaila nn DOE ii^ Ul, Ano 01, lii; 01/04/2013.

MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PARAÍBA
N2 752

ANO 05

Quarta-feira, 13 de dezembro de 2017

,

'^0'

PÁGINA 1

tàvui das empresas SERVICOL .SÊRVIÇQS—..

PODER EXECUTIVO

CONS IRUÇÕES LTDA, cadastrada no CNPJ sob o n"
IÜ.443.592/UUÜ1-7Ü, no valor mensal de RS: 810.21 1,58

Sccrotariu dc Finanças
Comissão Permanentt! de Liciltiyão
RESULTADO

DE

JULGAMENTO

(oiKKcnlüS e dez mil, duzentos c onze reais e cinqüenta e
oito centavos) e valor tola! cie R$: 9.722.538.96 (nove
E

ADJUDICAÇÃO

milhões, sctecentos c vinte e dois mil, quinhentos e trinta
e oito reais e noventa e seis centavos) para o lote A e GEO
LIMPEZA URBANA LTDA, cadastrada no CNPJ sob o
n" 16.938.548/0001-17. no valor mensal de RS;

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N"003/2017

799.690,42 (setecenlos e no\enia e nove mil, seiscentos e
noventa reais e quarenta c dois centavos) e valor total de

PROCESSO N"15«/2017

OBJETO: Cunlrutação de empresas para e.vecução

dos serviços de limpeza urbana nu área dci Mimicipiu

RS: 9.596.285,04 (nove milhões, quinhentos e novcnt.i e
seis mil, duzentos c oitenta e cinco reais e quatro centavos)
para o lote B, perlàzendo utn valor total global de RS:
i 9.3!8.824,00(dezenove milhõra,trezentos e dezoito :iul,

de Sania Rita/PB.

oilocenlos e vinte o qiuitro reais), em cousequêneia, licam

A Preteiiiira Municipal de Sania Rita - PB. loma público,
para conhecirnemo dos inieressados, o Resullado de

Julgamenlo do prescnle certame. Adjiidieando em favor

das

empresas:

SERVICOL

SERViÇQS

E

convocadas as proponentes para assinatura do termo de
eonlraio, nos temios do An.(>4. cn/;(//,da Lei n". 8.666/93.

sob pena de decair o direito á coiilrataçno, .sem prejuízo

ihis sanções pre\islãs no Art. 81 ilcslc mesmo diploina

CONSTRUÇÕES LTDA, caéistradu no CNPJ sob o n"

legal.

10.443.592/0001-70. no valor mensal de RS: 810.211,58

Santa Rita - PB, 13 de dczcinbro de 2017.

(oilocenlos c dez mil. duzentos e onze reais e cinqüenta e
Emerson Fernandes A.Panla

oilü centavos)

e valor total de RS: V.722.538,96 (nove niilhões,

Prefeito Constitucional

sctecentos e vinte e dois mil,quinhentos e trinta c oito reais
e noventa e .seis centavos) para o lote A e GEO LIMPEZA
URBANA LTDA, cada.strada no CNPJ sob o n"
16-938.548/üüü]-]7. no valor mensal de RS: 799.690,42
(sctccenlos e noventa e nove mil, seiscentos e noventa

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n" 163/2017

reais e quarenta e dois centavos) e valor total de RS:
9.596.285,04 (nove milhões, quinhentos e noventa e seis

Processo n" 158/2017
Concorréncin Piiblican" 003/2017

mil, duzentos e oitenta c cinco reais e quatro centavos)

Contratante: Prefeitura Municipal dc Santa Rita/PB

para o lote B, perfazendo um valor total global de RS:
19.318.824,00(dezenove milliòes, trczcnto.sc dezoito mi).
oiCocentos e vinte e quatro reais).

Contratada:

Santa Rita - PB, 12 de dezembro de 2017.
Maria Ncuma Dias Chaves
Presidente da CPL

SERVICOL

SERVIÇOS

E

CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 10.443.592/000!-70- Responsável pelo lote A
Fiuuiamenlaçào Legal: Lei Federai n" 8.666/93 e suas
alteniçõcs posteriores

Objeto: Cunlrataçao dc empresa para execução dos
.serviços dc limpeza urbana na área do Município de Santa
Rita/1'R.

Valor Mensal RS: 810.211.58 (oilocenlos c dez mil,
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO N" 158/2017

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N"003/2017

duzentos e onze reais e cinqüenta c oito centavos)
Valor Total R$: 9.722.538,96(nove milhões, setecaitose
vinte e dois mil, quinhentos e trinta c oito reais c noventa
c seis centavos)

Vigência: 12 (doze) meses
Data da Assinanira: 13/12/2017

OBJETO: Cuntratação de empresas para execução
dos serviços de limpeza urbana na área do Mimicipíu
de Santa Rita/PB.

Emerson Fernandes A.Panta
Prefeito Constitucional

Com base nas infonnações consiimlcs na referitla

Concorrência, e em cumprimento aos tcmios do Artigo
43, Inciso VI. da Lei n° 8.666/93 c alterações posteriores,
cmbasado no Relatório da Comissão Permanente de
Lkitaçào/CPL e Parecer Técnico da Cuntruliidoria-

Geral do M unicipiu, HOMOLOGO u procedimento em

EXTRATO DE CONTR.\TÜ
Contrato n" 164/2017
Processou" 158/2017
Concorrência Pública n" 003/2017

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB

Prefeitura Municipal dc Santa Rita- Av.JuarezTávora - n« 93- Centro -Sanb Rita - Paraíba -58.300^110- www^amarita.pfa.gov.br
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rundameotac-io Letjsl: l.ei Federal n''S,tXXi/93 e soas alicn\ôos posletiores

W H-I.JOVAXJdl-IH

Vjlor Mensal: RS: 1.550,(10(Um mil niiinliemn» e tini|ueiil.i teaislValnrTniai: KS. IX MKI.O(l(|)cAiii"
iriil o ^ciâccntus rv«iis)

Ubjcioi Coniraiai.av de empresa para execiicão dos serviços^ limpeza urbana na árc-í
Valor Mensal RS: 7tW.0911.42 ísctecentos e noventa e nosc mtl, seis'cè

Saiila Klu - I>ll. (I'| lie ikaciiibiu ilr 2017.
MARIA NEUMA I)IASCIIAVF-S
Prttíorfra OMcIal
PREFErriiRA SIUMCIPAI.DE SA^•rA Ull A
CABliNETE DO PREFEITO

O PREFEITO DO MUSICtPIO DE SANTA RITA. ESTADO DA PARAÜIA. no uso ile siuí airibiiisoe- lepis. K E S(^ L V E: liOMOLOOAR ie.ul(ail.. il.i lieiias-.ln. inobillilule Prctó. Pioe-iH-ia! n"
IMM3 2017,ijiicubjclisj. CONTRATA(,"ÂO DE EMPRESA PAR ALICí:n<,-A DE USO E MANUTI-NC.AO DE SISTEMA INFITRMATIZADO DE GESTÃO PORLíCA,PARA ATENDER AS DEMANDAS
OPERACIONAIS DACOMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DAPREI-EITURAMUMCIPAL

DE SANTA RITA-PB.cvm buscnuscIcnienlTOeoniianicxluiiivecíso ionv>(Jondi.-nic. osqoaií jiiuouin
como propoilCTlris) vni«üoi(e»|.
- ELMAR -PROCESSAMENTO DE DAITOS EIRQl I. EPP

unicipio

deSanin Itii.i/PH.

Cnta rtrjf- e quarenue

divis eeiLinsos)

Valor ToLil RS:9.59fi.2x5,154(nove milhões, qtlinlienlu.-o noventa e seis mil, dirzenttsseoitenlaeeineo
reais c itiutjo ecnljvns)
Wucniiii. 12(doze) me-es
D.itadnrVssiiijiiira I3'I2/2UI7
EMERSON KKRNANUE.S A. FANTA
PREFEII O CON.S IMTJLTÜNAL
E.vriuvTo nt;costiucto
Contraiu n" lb,''2()17
Plosesson-ISS':"^

Coiicutièneifl Puhlie.i n-t)0.3.?t)l7

Contnit.inlc: Prefemrra Municipal lie Sunia RiluTB

CinitralaiU; SERVICUL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ. 10 4 IJ.áU.i/OOOl.70 - Responsasel pelo loic A

UV.I(-I.?M,'U0UI4W

v.ilurMciLeal RS; 1.5.50,ÜO(Uni mil i|iimlieiiiusetjmjiicnu icji>)Valia TiXal. R$- IK,(«),OÜ (Uezoiui
mil o bciKX-niü, rcüA)
Püb!lque-s« c cumpra-se.

FutidamcntacJo LcRal: Lei Fcileta) ri" 8.6WV3 c suas alterações posteriores
Objeto. Contialav.lip de eiiipies.1 para «ecuçõu du- serviços de limpeza urbana tu área do Mimkipio
Uc S;uiui Riin^PB

Vjiot Mejisil KS. SM» 2)l,5K
cüc^ mil.«lu/ciUi»e diud reaKe cini|ii«nia roÍU)c«ftia\iK)
ValkM rvisil KS* ''.722-5!iK,'Jf»(nüvvinilbCk'N, sctcconUKi-viniccüoUmil.Quinhcntvscfrmtacuiuprciüs

EMERSON FEHNAM)ESAI.VINOPA.\TA
PrtTrIlu

cihjvcriiiic susccalsuo^)

Vnjvftuur (Juzri
l>at.i U.I
n,itut4 O (2'2Í)17
KMKHSUN KI:rNzVMíHSp\. VASXA

PREFEITURA .MVNICIPAI.DE SANTA RITA

SECRETARIA UE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

CO.MISSÁO PER.MANEN I K l>E l.iCT l ACÀO

KKfiHÜ J O CONSl I i

RESULTADO l)t; JULGA.MENTO K ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal

concorrência Pública n* üoj'2oi7

de RIachão

PROCESSO N- 1511/2017

OBJETO: Cimlnl3i'3uiJccmprcws pira cx€CiK*liiiiJi-t scfvivusilc limpcaauílciii.i n.1 área lio Municlpi"
ilc Sdnla RÍijp1*M.

APrcfcirura Mtmicipjt dc-Sciniu Hiij• PB.iorna fniblvo, paracaribccimcnu)iIq>

o Rl-míI-

CailnJeJulgartimciiilii prcM-mc ecrtanie. Ailjiiilicamlncm lovnnla-cnipicsii: SDRVICOL SERVIÇOS
E CONSTRUÇÕES LTDA.cadasifjiLi no CNPJ sob i) n" 10-1-1.» 5V2r|K)UI-7(1, no valor ciicnal ili-HS.

LICITAÇÃO
PREi EIT URA MUNICIPAL DE RIACHÃO

810.211.5S (oiocentos e dez mil,duzenlos e onze reais e orvauenta e orlo centeios]

e valor lolal de RS: 9.722 53X.«i (nove milhões, si-l.venlos e vmle o Uuis mil. iiinnlientus e liiiiu e
oilu mais c noveiila e seis ccnlivos) para o lole A e GliO LIMFl-RA UUHANA LTDA. cndnslr.nla no
CNPJ OTli o II- l(i.9.'S
men-alilc RS: 799,r;v(l,4: (i-eleceiiiii- e iiovcnii, e nove
niil, «eoieniov e noventa le.n» e qinircnia e doi- ii-miivo-) e valoi loi.il do RJ 9.590 2X5.04 (inivc

milhões, quiiihenio.5 c novcnla e seis niil. üuzcnios c uileriia e cinco rcni» c qiiairo ecniavosi p.ira o loic

AST.SO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRELSENClALN-ülltlUlDUIX

Torn.i póhlivo mie l.ira re.dizar alrjvcs do l'rei:üCiio Oficiai e Eqiupe dc Apoio,.sediada na Rua Manis-I

Tornnzdc Aqiiiiio..lx5 • Ceniio Ri.ieliJo - PR,.is Ob.3(r horas do üi.iü-l de Janeiro de 2U18. lieiiaçáo

R. perfazendo iini valor lolal siohal de R.S: IV.3IX.824,(i(l(dezenove milhões, Irezcnlos e dezoito mil.

iilisl.ilnbnle 1'iep.io Pie.eiki.il, ilu tipo niemii picço. paia AOUiSlCÃODE COMBUSTÍVEIS POR
MAIOR PERCENTUAL DL DF.SCO.NIO BO PREÇO DL BOMBA, DESTINABOS A ATKN-

uiluccntkri ointf c qiiAlrisV tcnis)i

DLR AS NLC LSSIDADLS DA FROTA VEICULAR PRÓPRIA E LOCADA À PREFF.I |-UIUV
Snnt.5 Rim - PB. 12 ilc ile/cmboi de 2017.
Miiriu Neiima Dias CTiavvi

MliNTCTPAI. DE HiACHÃO/PB, DURANTE O E.XKHCiCJO DE 2018. Recurso.-: pa-vislo- no
oAanieiilü vnemc I iindjnicmo leç.il: Lei lédcral il" Iti 52ll.'t)2e Dvireio Miinicip.il n" 006/2007.

iíiliiim.ivóvs: II" hojario das t)X:lX) a. 12 (Kl iuims dos dias iilels. no endereço supt.ieiliiJo. Teieluiie:
I0s.li.»ri.!9.|(i(i; I .Muii livii.iiMie,rii.ivh.in|ih,aiv.ht. Ldiial' iiiip:
tijchao.pb.çoi.br.Tieiijeues.'

Pivslilenie ria CPI.

PREFEIT URA MUNICIPAL DE SAM A RITA

mi WVVU l.e |ltl ;;iiv llí
itiaeilàii - PR. 13 dc dezembro de 2UI7

TERMO DE MUMOI.OGACÃO

MARVSÃ\ 10 DA SILVA LIMA

PROCFJi.SO N- ISXCdl?

J*reKiicirir Olieiai

CONCORUfiNClA PÚTILICAN* UII3/2(I|7

OBJETO: Conlratavão de empresas para esrciiçJo dos servitus de limuiva
ivj urbana

na úrt-a tlu

Mmileípla de Salda Rrln/PU,

^^.iiase mis inlonnjvôes consl.iiiie- n.i leieridn Coneucièneia. e em viim|icinienlo no- Icmio- do
■ JJ. Inviso VI, da Lei n- S.(-(.(>"J3 e alltraeõvs |)osieriores. ernb.isado no RelaliiiTo ilii Coiiilssõu

Prefeitura Municipal
de Riachão do Bacamarte

J'ermaneniv de LielIaeHo/CPL e Parcier Téeniei. ila Conlioludinla-fAi iil riu Miinlcl|ilii, HOMO
LOGO o piocedimenio em favor d.is empa-sas SliliVjUOL SliUVIUTW I; CON.STUUCl^PS I IT5A
vad.isir,idarioCNPJsobon" 10 443 5W.'0tK)l-7ü. no valor mensal de R.S: 8I().,»II,5S (oiioeenin, e de/'
mil.üazentoseiiiizoreai.íecinqiientacoiloeeiiinvüslev.iliii imnlile RS: 9.722 5.3X.91, (noveiiiilliòes,

sctceenlos e vinte c dois niil. iiiiiniientos e irinta v oilo lenis e novenin e seis eeninvu») pai.i o loiv A e

ütu LIMPEZA URBANA LTDA.eailnslnda no CNPJ sobo li" iõ 93X.54X/(l(l((l-IV.no valoi niensal de

RS. 799.090.42 (scteccrdos o noventac nove inll. scisvcnios e noventa reais oini.nenta e dois eentavosf
c valor iol.ll ite RS: 9.590.2X5.04 (nove inINtões. qumlictilos c noventa c seis iiiiJ. ilti/ciilos c oilcnia
e cinco mais eqii.iriu ceiilavos) pani o loic íi, peifazendo iim valor (olnl (.lulial ile RS; I9..3|X.S24,UIJ

(dezenose milhões, trezentos e dezoito mil. oiloceiiios e vinte ;
e iiualro
ílcoi
ijiiatri) reais),
reais), em
em con-eiiiiírieia.
eon-ei)iiõrieia, ílcain
eonvoeadas as piiiponeiiles para assinalnm do lernm de vonir.ilii, nii- Ivrmos do An. M,ín/rw. ila Lei
n-, K.bbUV}. sob pena de decair o direito .i ciintral.ivnn. -cm pmjtlizo il.is sanvõcs pre-i.-la- no Art. St
clc^icr riic»n)c Jip(oii)<i lu^ul.

LICITAÇÕES
PREFEII URA ;MUNiCii'AL BL RIACHÃO DO BACAMARTE

AVLSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N."tli)U3t)/20i7

A i'rcrciMir.i Miiiiici|)al dc Kiaehio do Bacamane, arrases lio PrcKCieiro Olicial do Miinicipio. torna
piiblieii doe leaii/.na iieiuiçãn ii.i modalidade PREGÃO PRESENCIAL N." 0011311/21)17. DO TIPO

MENOR PREiÇO l*ÜR ITE.M, iilijeiivando anqiiisiçào de raaieriais de cxpcdicnie, porj atender as
necvMidadcs d.i.s diversas• -Secrei.itias
Seerel.iti; lio Munieifviu dc Riaeli.io do Bacamarte durante o ano de 2í)IX,
nu dia 27/12/21)17 ús l.l.tlll lionis. na S.ilu de l.ieilnções deste Órg.íii. situada na Rua Senador Cjlvrjl
395 - Cehiro - jlideli.i" do B.UMriuine - l»B.

Santa Riia - l>B. 13 de dezembro de 2017.
EMERSON FERNANDES A. l*ANTA
PREFEITO CONSTITUtTONAI.

EXTRATOS

D

O Editai e demais inlinm.içón cneorilimii-se.i dispusiç.iu dos inleressajo- no endereço rieim.ieilndo. mi
liurárioilasUBlOUis l2;Ütl liorns. ImWiiinçòes pelo lelclbne:(t)\»X3)33IO-(ü7tl. alé o dm 2&'l2/2t)l7.
Riach.loilo B;tt;imatte(PD), 13 de dezembro de 2(117
IT.EBERTÓ DE SOUZA AR/\ÚJO ANDRADE
PREGOEIRO

HIIEEEI rUILA MliNlCIPAI. UE SANT A UITA

PREFEITURA MUNHTPAl.DE RIACHÃO DO BACAMARTE
EXTRATO DE CONTRATO
Conlfalon- Ud'2ll|7
Privces-on- 15X.2UI7

Coneoiréneia Piibliea n" DtlJ 2"17

Cenlralantc: Preleiturj Munieip.il de Sjnt.i Kita fTl
Contratada: GEO LIMPEZA URBANA LTDA

C NPJ; IS.93S 5JS IKNII-I 7 - Re.pmisa-el pelo lole jj

A\T.Sü DE l-JCnAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N,"00031/2017

. il lie Ruieh.iis do B.ie.inurte, .ilrjiés ilv> Prcuiseifii Olienil iln Município tvsma
pubiiçip i|ue reaii/jrá iien.ivão n.i niivd.iiiilaJe PREGÃO PRESENCIAL N.* ÜIMUI/2BI7. DO TIPO

MENOR PKKU O POR ITE.M, esiTusIve para ME e EPP. objetivando j aquisíç-âu ile matcnais de
iiinpe/j, pjia .ileiidci a. luvesiidjJes itis ilisersav Sceielaiias do Munitipio de Riaciváo do Baeanuiie
duiarleoanude 2UIX, no dia 27/12 2017 às 15:45 hora», na Sala de Liiiljçòcv deste Orpõe. siluadj na
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
Rua Juarez Távora, n® 93, Centro

\r

,

A

CNPJ 09.159.666/0001-61

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO

ORDEM DE SERVIÇO- CONTRATO N® 163/2017
CONCORRÊNCIA PUBLICA N® 003/2017

CONTRATO N® 163/2017

VALOR MENSAL R$ 810,211,58 (oítocentos e
dez mil, duzentos e onze reais e cinqüenta e oito

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:
13/12/2017

centavos)

VALOR TOTAL DO CONTRATO R$
9.722.538,96 {nove milhões, setecentos e vinte e
dois mil, quinhentos e trinta e oito reais e noventa

e seis centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 (trezentos e

INICIO DO PRAZO:

sessenta e cinco) dias corridos, contados a partir

13/12/2017

da emissão desta "ORDEM DE SERVIÇO"

CONTRATADO: SERVICOL - SERVIÇOS E OBJETO: Contratação de empresa para
CONSTRUÇÕES LTDA
execução dos serviços de limpeza urbana na área
CNPJ: 10.443,592/0001-70

do Município de Santa Rita/PB.

LOCALIZAÇÃO: Santa Rita - PB

OBSERVAÇÃO: 0 prazo será contado em dias
corridos

Santa Rita - PB, 13 de dezembro de 2017.

EMERSON FERNANDES A. PANTA
PREFEITO CONSTITUCIONAL

KLELYSON KEYllLER BATISTA LEITE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

DJANmsiLVAjSEZfRRA

SERVÍCOL- SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

