SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SAAE - PARAISÓPOLIS – MG
Pça São Benedito, 100 – Centro - Paraisópolis – MG – CEP: 37660-000 - Tel.: (35) 3651-3270

CONTRATO Nº 18/2016

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 011/2016 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2016

O SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, com sede na Praça São Benedito, 100, Centro, ParaisópolisMG, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o n.º 05.114.647/0001-68, representado
pelo seu Diretor, Sr. Fábio Faria Pinto, inscrito no CPF sob o nº 657.499.606-68, doravante denominado
CONTRATANTE, e a empresa V I N A E Q U I P A M E N T O S E C O N S T R U Ç Õ E S L T D A . , inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n.º 02.230.611/0001-51, com sede na Av. Perim etral,
N.º 2521, Distrito Industrial do Jatobá, em Belo Horizonte-MG, representada pelo Sr. Renato Ferreira Malta,
inscrito no CPF sob o nº 501.291.716-20, doravante denominada CONTRATADA, ajustam entre si, um
contrato para prestação de serviços de limpeza urbana, em decorrência da homologação do Processo
Licitatório nº 011/2016 – Pregão Presencial nº 006/2016, tudo de conformidade com a Lei nº 8.666/93 e
alterações introduzidas pelas Leis nº 8.883/94 e 9.032/95, e ainda, sob as cláusulas e condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada em prestação de
serviços de limpeza urbana, compreendendo: coleta de resíduos sólidos urbanos, domiciliares e
comerciais; coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos recicláveis, domiciliares e comerciais;
operação e manutenção de unidade de triagem e compostagem de resíduos sólidos urbanos e
destinação final e transporte de resíduos sólidos urbanos para aterro licenciado por órgão ambiental
competente, conforme especificações constantes neste contrato e seus anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
2. O preço global para os serviços objeto deste contrato é o seguinte: R$ 1.572.000,00 ( Um milhão,
quinhentos e setenta e dois mil reais.) , conforme abaixo discriminado:
Item

Unid.

01

Tonelada

02

04

Equipe/
mês
Equipe/
mês
Tonelada

198

05

Verba

01

03

Quant.
Mensal
198
01
01

Descrição dos serviços
Coleta de resíduos sólidos urbanos domiciliares e
comerciais
Coleta seletiva - coleta de resíduos sólidos urbanos
recicláveis
Operação e manutenção de unidade de triagem e
compostagem de resíduos sólidos
Transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos
para aterro licenciado
Administração local

Valor total mensal em R$:
Valor total anual em R$

Valor
Unit.

Valor p/
12 meses

251,33

49.763,34

27.345,82 27.345,82
21.678,65 21.678,65
73,93

14.638,14

17.574,05 17.574,05
131.000,00
1.572.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL
3. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Presencial n.º 006/2016, realizado
com fundamento na Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto n° 3.555, de 8 de agosto de 2000,
e n a Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
4. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais
e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n.º 8.666/93 combinado com o
inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.
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CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
5. 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 períodos, nos termos do art.
57 da Lei Federal n.º 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA:
6.1. Caberá a CONTRATANTE:
6.1.1. Efetuar o pagamento nos termos firmado neste contrato;
6.1.2. Exigir da CONTRATADA, por escrito, a substituição de qualquer funcionário, cuja postura
nos serviços for considerada inconveniente;
6.1.3. Fornecer todas as informações necessárias para o fiel cumprimento do objeto deste contrato;
6.1.4. Orientar, fiscalizar e determinar à CONTRATADA os serviços que deverão ser executados;
6.1.5. Exercer ampla fiscalização do serviço, de modo a garantir segurança, regularidade e
eficiência;
6.1.6. Receber os serviços, nos termos de legislação vigente;
6.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com as especificações;
6.1.8. Proceder, em conjunto com a CONTRATADA, a vistoria das instalações objeto do contrato antes
do início dos serviços;
6.1.9. Emitir ordem de início para cada uma das atividades contratadas, autorizando a execução
dos serviços de forma individualizada;
6.1.10. Acompanhar e fiscalizar permanentemente a execução dos serviços, visando o atendimento das
normas, especificações e instruções estabelecidas, praticando todos os atos necessários a assegurar sua
regularidade;
6.1.11. Remunerar os serviços contratados na forma e nas condições pactuadas, podendo oferecer
as garantias necessárias para assegurar o respectivo pagamento;
6.1.12. Exigir a troca de veículo ou equipamento que não seja adequado às exigências do serviço;
6.1.13. Aplicar, quando for o caso, as penalidades previstas em Lei, no edital e no contrato;
6.1.14. Solicitar a qualquer tempo dados e informações referentes aos serviços objeto do contrato;
6.1.15. Ordenar as correções, reparos, remoções ou substituições que se fizerem necessários à
adequada execução do objeto contratado.
6.1.16. O CONTRATANTE é responsável pela manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do
contrato, obrigando-se ao reajustamento de preços fixado neste contrato, atendida a legislação federal
sobre a matéria.
.
6.1.17. O CONTRATANTE colocará a disposição da CONTRATADA, 01 (um) caminhão carroceria tipo
báscula para prestar serviços na coleta seletiva, conforme edital.
6.1.18. O CONTRATANTE reserva-se no direito de executar, inicialmente, apenas os serviços de sua
conveniência administrativa, que constarão na Ordem de Serviço a ser emitida pelo SAAE de ParaisópolisMG.
6.2. Caberá à CONTRATADA:
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6.2.1. Reparar, corrigir, remover ou substituir, imediatamente, às suas expensas, no total ou em parte
o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de
materiais empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis.
6.2.2. Permitir e facilitar a fiscalização ou supervisão pelo CONTRATANTE, a inspeção dos serviços, em
qualquer dia e horário, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados;
6.2.3. Participar à fiscalização ou supervisão do CONTRATANTE a ocorrência de qualquer fato ou
condição que possa atrasar ou impedir a conclusão dos serviços no todo ou em parte, de acordo
com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a situação;
6.2.4. Executar o objeto contratual, rigorosamente de acordo com os detalhes, especificações e normas
técnicas da ABNT, acatando, ainda, as recomendações da fiscalização do CONTRATANTE;
6.2.5. Respeitar e fazer respeitar sob as penas legais, a legislação e posturas municipais sobre execução
de serviços em locais públicos;
6.2.6. Substituir, por exigência da fiscalização, à sua exclusiva conveniência, qualquer indivíduo do quadro
de pessoal num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;
6.2.7. Manter a frente dos trabalhos responsável com capacidade e poderes bastantes para representá-la
perante a fiscalização do CONTRATANTE e resolver problemas inerentes aos serviços;
6.2.8. Responder por danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização
ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
6.2.9. Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho;
6.2.10. Fornecer aos operários os benefícios (uniformes, e equipamentos de segurança- EPI), que se
adéquam devidamente ao tipo de serviço prestado, bem como a substituição imediata em casos de
danos provenientes das atividades, pagar adicionais de insalubridade e/ou periculosidade e adicionais
noturnos quando devidos.
6.2.11. Apresentar, no ato da assinatura do Contrato, as anotações da Responsabilidade Técnica dos
serviços conforme exigências do CREA;
6.2.12. Arcar com todas as despesas e encargos decorrentes do contrato, notadamente no que se referem
os salários, encargos sociais, seguro contra acidentes do trabalho, e demais obrigações previstas na
legislação previdenciária e trabalhista, resultantes dos contratos de trabalho do pessoal empregado direta
e indiretamente na execução do contrato, exibindo quitadas, sempre .que solicitadas e por ocasião dos
pagamentos, as guias de recolhimento do INSS e do FGTS, sob pena de retenção dos créditos a que tiver
direito.
6.2.13. Arcar com todas as despesas referentes à contratação de seguro do veículo de propriedade do
SAAE contra terceiros no valor individual de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para danos pessoais e/ou
materiais.
6.2.14. Comunicar por escrito todos os fatos relacionados à execução dos trabalhos, tais como: serviços
realizados, anormalidades, chuvas que possam prejudicar a realização dos serviços e outros eventos que
possam interessar de modo a ter sempre um completo registro do andamento dos trabalhos.
6.2.15. Adotar medidas que disciplinem o trabalho, de forma a não ocasionar
contribuintes;

transtornos aos

6.2.16. Apresentar para aprovação da Fiscalização, no prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura do
contrato, os seguintes documentos e informações técnicas:
6.2.17. Planejamento detalhado dos serviços;
6.2.18. Organograma da equipe técnica alocada para os trabalhos, até o nível de encarregado.
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6.2.19. Adequar-se às exigências ambientais impostas pelos órgãos públicos responsáveis pela proteção
do meio ambiente.
6.2.20. Manter a uniformização de todo seu pessoal com vestimentas fechadas e calçados padronizados,
acrescidos dos equipamentos de proteção individual, conforme exigências das leis trabalhistas;
6.2.21. Manter durante todo o contrato o(s) profissional (is) responsável (eis) pelos serviços objeto desta
licitação, admitindo-se a sua substituição por profissional (is) de experiência equivalente ou superior,
desde que aprovada pelo SAAE;
6.2.22. Manter a logomarca da Administração do SAAE de Paraisópolis-MG em todos os veículos e material
de orientação visual do sistema de limpeza urbana;
6.2.23. Produzir e colocar nos locais de trabalho a necessária sinalização visual;
6.2.24. Responsabilizar-se pela manutenção e abastecimento dos veículos a serem utilizados no contrato;
6.2.25. Utilizar modernos e eficientes equipamentos e ferramentas necessárias à boa execução dos
serviços e empregar os métodos de trabalho mais eficientes e seguros;
6.2.26. Realizar os serviços em jornada diária dentro dos horários estabelecidos nos planos de trabalho;
6.2.27. Providenciar o uso frequente de EPC- Equipamento de Proteção Coletivo, tais como cones de
sinalização, a serem dispostos à montante e ao longo do trecho de sarjetas.
6.2.28. Transportar diariamente os resíduos urbanos até a unidade licenciada arcando integralmente com
os custos e riscos de tal transporte, quando for o caso;
6.2.29. Realizar a divulgação dos dias das coletas e apoiar campanhas educativas utilizando os mais
variados meios de comunicação;
6.2.30 A CONTRATADA deverá apresentar, em até 60 (sessenta dias) após a assinatura do contrato,
tendo por base as informações contidas no Projeto Básico, sua metodologia de execução dos serviços
objeto da licitação, fundada em Plano Operacional, com detalhamento para cada atividade/serviço,
considerando a realidade local, definindo as diretrizes e as condições julgadas necessárias para a
execução dos serviços, elaborando o mapeamento dos roteiros sobre a planta geral do município. Tal
metodologia deverá ser analisada e aprovada pela Administração do SAAE.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
7.1. À CONTRATADA caberá, ainda:
7.1.1. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não
manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
7.1.2. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de
acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando
executando os serviços ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da
CONTRATANTE;
7.1.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas aos serviços,
originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;
7.1.4. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.
7.2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não
transfere a responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste
Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade,
ativa ou passiva, para com a CONTRATANTE.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
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8.1. É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da
CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;
8.2. É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se
houver prévia autorização da Administração da CONTRATANTE.
CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
9.1. Os serviços serão acompanhados e fiscalizados pelo SAAE, na condição de representante da
CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações
pertinentes a essa atribuição.
9.2. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração da CONTRATANTE, durante o
período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ATESTAÇÃO
10. A atestação das faturas correspondentes aos serviços caberá ao SAAE ou a servidor designado para
esse fim.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11. A despesa decorrente desta licitação correrá pela seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do orçamento
vigente ou por outras dotações do mesmo programa para orçamento vindouro: 03.02.15.452.0023.2.84833.90.39.00.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO
12.1. O faturamento será feito conforme medição mensal e o pagamento será efetuado até o 20º
(vigésimo) dia útil posterior ao mês da execução dos serviços.
12.2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada da cópia das guias de
quitação de débitos relativos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e Prova de
regularidade relativa à seguridade social – INSS, referente ao mês dos serviços efetivamente prestados.
12.2.1. No caso de Prestador de Serviço de fora do Município de Paraisópolis-MG, também deverá ser
apresentado o RANFS - Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço.
12.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços
estiverem em desacordo com os contratados.
12.4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato.
12.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por
atraso de pagamento.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
13. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja
interesse da Administração da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
14.1. No interesse da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou
suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º,
da Lei n.º 8.666/93.
14.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratadas os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor contratado.
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14.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as
supressões resultantes de acordo celebradas entre as partes contratantes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇOES:
O descumprimento de prazo, de condição ou de qualquer cláusula contratual implicarão nas sanções
previstas nos artigos 81 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93, com observância do devido processo legal, do
Contraditório e da ampla defesa.
15.1. 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:
15.1.1. 0,05% (cinco centésimos por cento), por sobre a prestação mensal dos serviços, no caso de falta na
prestação dos serviços;
15.1.2. 0,10% (um décimo por cento) sobre o valor da prestação mensal dos serviços, no caso de
reincidência;
15.1.3. 5% (cinco por cento) sobre o saldo remanescente do contrato em caso de rescisão contratual por
culpa da CONTRATADA.
15.1.4. As multas de que tratam os itens anteriores são entendidas como independentes;
15.1.5. Não será aplicada a multa em períodos correspondentes à expedição pelo CONTRATANTE de
Ordens de Início, Reinício ou Paralisação da execução dos serviços.
15.1.5.1. 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 05(cinco) dias úteis, salvo a hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de
10 (dez) dias.
15.1.6. 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.
15.1.7. As multas deverão ser recolhidas na Tesouraria do SAAE, no prazo de 72 (setenta e duas) horas,
contado a partir da decisão definitiva, na esfera administrativa.
15.2. 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 Licitante CONTRATADA, tais como o estado de calamidade pública,
guerra, comoção interna e outros que apresentem as mesmas características.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO:
16.1. O contrato poderá ser rescindido nos casos previstos no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93,
observadas a s disposições contidas nos artigos 79 e 80, da mesma lei.
16.2. Formalizada a rescisão, que vigorará a partir da data de sua comunicação à CONTRATADA, esta
entregará a documentação correspondente a prestação de serviços que, se aceitos pela Fiscalização,
serão pagos pelo CONTRATANTE, deduzidos os débitos existentes.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA
17. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão Presencial n.º 006/2016, cuja realização decorre da
autorização do SAAE, e da proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO REALINHAMENTO DE PREÇOS
18. Os preços poderão ser realinhados nos termos do Artigo 65, Alínea D, Inciso II da Lei Federal n.º.
8.666/93
.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SAAE - PARAISÓPOLIS – MG
Pça São Benedito, 100 – Centro - Paraisópolis – MG – CEP: 37660-000 - Tel.: (35) 3651-3270

CLAÚSULA DÉCIMA NONA - DO REAJUSTE CONTRATUAL:
19.1. Quando o período de execução dos serviços ultrapassar de 1 (um) ano, contado do mês da
apresentação da proposta, os preços serão reajustados a partir daquela data, na forma da lei, com a
aplicação da seguinte fórmula de reajuste:
PR = PB x [0,60 X (SC/SCI) + 0,40 X (IGPM/IGPMI)]
Onde
:
PR = Preço Reajustado
PB = Preço Base unitário da proposta
SC = Salário do Coletor de lixo da CONTRATADA, do mês do reajuste.
Sci = Salário do Coletor de lixo da CONTRATADA, do mês da proposta.
IGPM = Índice Geral de Preços do Mercado, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, do mês do reajuste
IGPMI = Índice Geral de Preços do Mercado, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, do mês da proposta.
19.2. Caso o valor do índice não esteja disponível na data do cálculo do reajuste, será utilizado o índice
que estiver disponível e o cálculo do reajuste será corrigido no pagamento seguinte.
19.3. No caso de existirem eventuais atrasos por responsabilidade da CONTRATADA, os reajustes
serão calculados somente até as datas contratuais do evento gerador do faturamento.
CLAÚSULA VIGÉSIMA - GARANTIA A EXECUÇÃO
20.1. O valor da garantia à execução corresponderá a 3% (três por cento) do valor inicial do contrato.
20.2. A garantia poderá ser prestada mediante caução, em qualquer das modalidades previstas
no parágrafo primeiro do artigo 56 da Lei 8.666/93, de 21.06.93.
20.2.1. Se a caução for feita mediante Fiança Bancária ou Seguro-garantia, este documento deverá
ter prazo de validade mínima de 12 (doze) meses.
20.3. O valor caucionado responderá pelas multas aplicadas à CONTRATADA, podendo a garantia ser
retida para satisfação de perdas e danos ocorridos em decorrência de inadimplência ou de ação ou omissão
dolosa ou culposa, da CONTRATADA, no curso de vigência do contrato.
20.4. Não ocorrendo o disposto no item anterior a garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou
restituída após a execução do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente.
20.5. A garantia será reforçada em caso de eventual acréscimo do valor contratual, quando determinada
pelo CONTRATANTE.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DOS ANEXOS
21. Constituem Anexos do presente Contrato:
21.1.1. as especificações constantes do Anexo I do Edital do Pregão Presencial n.º 006/2016;
21.1.2. a Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO
22. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Paraisópolis-MG, com exclusão
de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes
das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SAAE - PARAISÓPOLIS – MG
Pça São Benedito, 100 – Centro - Paraisópolis – MG – CEP: 37660-000 - Tel.: (35) 3651-3270

Paraisópolis/MG, 04 de abril de 2016.

__________________________________
SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
E ESGOTO – CONTRATANTE
FÁBIO FARIA PINTO – DIRETOR

_________________________________________
VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATADA
RENATO FERREIRA MALTA REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:
Nome: _______________________________________
CPF n.º: ______________________________________

Nome: _______________________________________
CPF n.º: ______________________________________

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SAAE - PARAISÓPOLIS – MG
Pça São Benedito, 100 – Centro - Paraisópolis – MG – CEP: 37660-000 - Tel.: (35) 3651-3270

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 11/2016 – Pregão RP 06/2016
PARTES: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO E VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES
LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO: COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,
DOMICILIARES E COMERCIAIS; COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
RECICLÁVEIS, DOMICILIARES E COMERCIAIS; OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE
TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DESTINAÇÃO FINAL E
TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA ATERRO LICENCIADO POR ÓRGÃO
AMBIENTAL COMPETENTE.
VALOR GLOBAL: R$ 1.572.000,00 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS MIL REAIS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 03.02.15.452.0023.2.848-33.90.39.00
DATA DE ASSINATURA: 04/04/2016.

Certifico que este aviso foi
publicado em conformidade
com a Lei 2.066 de 13/04/2007.
Em 04/04/2016

Cristiano Gonçalves Simão
Pregoeiro

