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CONTRATO Nº.        /2021  

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13727 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2021 

 
 
CONTRATANTE:- MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE, pessoa jurídica de direito público 
interno, CNPJ nº. 21.226.840/0001-47, com sede administrativa na Rua 08, nº. 1000, Centro, 
CEP: 38.240-000, cidade de Itapagipe/MG, neste ato representado por seu Prefeito 
Municipal RICARDO GARCIA DA SILVA, brasileiro, casado, advogado, portador do 
documento de identidade nº. M-8. 600.051-SSP/MG, inscrito no CPF nº. 030.219.536-03, 
residente e domiciliado à Rua 24 A, nº. 580,  Jardim Castro, Itapagipe/MG; e a empresa 
SELETIVA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA-ME, CNPJ nº 23.750.574/0001-82, 
situada na Rua Oito, 1156, sala 02, Centro, Itapagipe/MG a seguir denominada 
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ANSELMO FERREIRA DA SILVA,  
RG n.º MG 14.370.500 SSP/MG, CPF n.º 075.273.606-07,  resolvem firmar o presente 
Contrato para Prestação de serviços públicos de limpeza, estando inclusos a 
operacionalização de Sistema de Processamento e Aproveitamento de Resíduos Sólidos, 
Aterro Sanitário, Coleta Seletiva, Coleta de Resíduos Domiciliares, Limpeza de Vias 
Públicas para o Município de Itapagipe, em conformidade com o PROCESSO 
LICITATÓRIO n.º 13.727/2021, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n.º 55/2021, sob a 
regência da Lei Federal nº 8.666/93, naquilo que couber, e mediante as seguintes cláusulas e 
condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços públicos de limpeza, estando 
inclusos a operacionalização de sistema de processamento e aproveitamento de resíduos 
sólidos, Aterro Sanitário, Coleta Seletiva, Coleta de Resíduos Domiciliares, Limpeza de Vias 
Públicas para o Município de Itapagipe. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS NORMAS DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
2.1. O objeto do presente contrato deverá ser executado conforme especificações 
constantes no Termo de Referência anexo ao processo licitatório. 
2.2.  Os serviços serão iniciados apenas após a emissão da Ordem de Início de Serviços, 
pelo Departamento Responsável.  
2.3. A licitante vencedora fica autorizada a utilizar, em havendo capacidade excedente, a 
usina de triagem e compostagem para processar resíduos oriundos de outros Municípios, 
ficando, porém, estabelecido o percentual de 50% (cinquenta por cento) da receita 
arrecadada pelo processamento de resíduos de outros Municípios destinado à Prefeitura de 
Itapagipe, a título de compensação pelo uso da usina de triagem. Neste caso, o Município 
poderá abater o valor aferido no pagamento dos serviços mensais prestados do presente 
contrato. 
2.4. A empresa contratada será responsável pela manutenção dos bens utilizados, bem como 
pelas despesas oriundas do funcionamento da usina de triagem, compostagem e separação de 
resíduos. 
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2.5. O Município se compromete a apenas realizar obras de adequação ou ampliação, se 
necessárias. Ficando reparos, reformas e consertos, inclusive dos equipamentos, por conta da 
licitante vencedora. 
2.6. Para obtenção de melhores resultados financeiros e desoneração dos serviços, cabe à 
empresa contratada a separação, o transporte, a disponibilização dos resíduos recicláveis, a 
sua comercialização e a percepção dos valores apurados, que, a princípio, serão divididos na 
fração de 60% (sessenta por cento) para a licitante vencedora e 40% (quarenta por cento) 
para o Município. 
2.6.1. A título de incentivo ao aprimoramento e elevação da quantidade de material separado 
para reciclagem, fica estipulado um sistema de desconto reversamente progressivo da 
seguinte forma: 
a)  para a comercialização de até 40% do total de resíduo recolhido, fica adotada a 
divisão integral da receita aferida citada acima (na proporção de 60% / 40%); 
b)  para comercialização entre 41% e 50% do total de resíduo recolhido, fica adotada a 
divisão da receita na proporção de 70% para a licitante vencedora e 30% para o Município; 
c)  para comercialização entre 51% e 60% do total de resíduo recolhido, fica adotada a 
divisão da receita na proporção de 80% para a licitante vencedora e 20% para o Município; 
d)  para comercialização acima de 60% do total de resíduo recolhido, fica adotada a 
divisão da receita na proporção de 90% para a licitante vencedora e 10% para o Município. 
 
2.7. A Contratante poderá abater o valor destinado a ela na divisão da receita com a 
comercialização do material reciclável no pagamento dos serviços mensais prestados pela 
Contratada.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
 
3.1. PREÇO - O preço da presente contratação é de R$ 3.306.000,00– (três milhões trezentos 
e seis mil reais), conforme constante da proposta de preços anexa ao processo licitatório. 
3.2. O pagamento decorrente da execução do objeto desta licitação será efetuado 
mensalmente, de acordo com a prestação de serviços, mediante medição devidamente 
aprovada e emissão de nota fiscal. 
3.3 - Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Nota 
Fiscal pela Comissão de Recebimento de Mercadorias e Serviços do Município e 
apresentação da comprovação de regularidade junto ao INSS e ao FGTS. 
3.4 - O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota 
Fiscal/Fatura. 
3.5 - O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 
3.6 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
3.7 - No caso de eventuais erros nos documentos apresentados pela contratada, estes serão a 
ela devolvidos para verificação, contando-se novo prazo, para análise, aprovação e 
pagamento, a partir da data de sua reapresentação. 
3.8 - A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 
3.9 - O número de inscrição no CNPJ, indicado nos documentos da proposta comercial e da 
habilitação, deverá ser o mesmo do estabelecimento da empresa que emitirá a Fatura/Nota 
fiscal. 
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3.10 - Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS E PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
4.1. Para a realização das despesas, objeto da presente licitação, será alocado o seguinte 
crédito do orçamento vigente: 02.01.14.00.18.541.0421.07.2097.3.3.90.39.0000 - Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
4.2. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do 
presente instrumento. 
4.3 - A presente contratação poderá ser prorrogada até 60 (sessenta) meses, mediante a 
celebração de Termo aditivo e justificativa constante dos autos. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 
 
5.1. Da Contratada: 
5.1.1 - Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua 
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios 
necessários. 
5.1.2 - Executar os serviços e a realização da entrega através de pessoas idôneas e 
devidamente capacitadas, responsabilizando-se por negligência, imprudência e imperícia por 
parte de seus empregados, desde que provada com apuração do fato delituoso. 
5.1.3 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 
prazo fixado pela comissão ou servidor designado, os serviços efetuados em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 
empregados 
5.1.4 - Dar ciência a Administração Municipal, imediatamente por escrito, sobre qualquer 
anormalidade que verificar na execução do objeto. 
5.1.5 - Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Administração Municipal, cujas 
reclamações se obrigam a atender prontamente. 
5.1.6 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos produtos utilizados. 
5.1.7 - O dever previsto na cláusula anterior implica na obrigação de, a critério da 
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, 
imediatamente, o produto com avarias ou defeitos. 
5.1.8 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
5.1.9 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, as obrigações assumidas, nem 
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada. 
5.1.10 - Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do 
contrato. 
5.1.11 - Todas as despesas de envio, transporte, carga, descarga e outras para efetiva 
execução e entrega dos itens objeto deste Edital, correrão por conta da licitante adjudicada, 
inclusive equipamentos e materiais a serem utilizados. 
5.1.12 - Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do 
fornecimento dos objetos contratados. 
5.1.13 - Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução dos objetos contratados, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 
CONTRATANTE.   
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5.1.14 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-la na época 
própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o 
CONTRATANTE. 
5.1.15 - Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 
manutenção do contrato. 
5.1.16 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista 
no art. 77 da Lei 8.666/93.5.2.  
5.2 - Da Contratante: 
5.2.1. Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos na contratação; 
5.2.2. Conferir, fiscalizar, acompanhar a execução do objeto deste contrato; 
5.2.3. Notificar a CONTRATADA, se constatada alguma divergência na execução dos 
serviços; 
5.2.4. Utilizar-se de todos os meios administrativos e jurídicos para reivindicar melhorias na 
prestação dos serviços, objeto deste contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS MODIFICAÇÕES E ADITAMENTOS 
 
6.1- Qualquer modificação permitida na forma deste contrato, bem como prorrogação de 
prazo, poderá ser determinada pela CONTRATANTE através de aditamento, desde que 
sejam atendidas as disposições contidas na Lei 8.666 de 21/06/93. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO  
 
7.1 - A CONTRATADA prestará garantia de execução do contrato, no importe de 5% (cinco 
por cento) do valor global constante na Cláusula Terceira, no prazo de 10 (dez) dias úteis 
após a assinatura do contrato, com validade durante a execução do contrato e 60 (sessenta) 
dias após término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação.  
7.2 - A garantia contratual poderá ser prestada da seguinte forma:  
a) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitido sob a 
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;  
b) Seguro-garantia;  
c) Fiança bancária.  
7.3 - A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:  
a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;  
b) prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do contrato;  
c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e  
d) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 
contratada, quando couber.  
7.4 - A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 
indicados no subitem 7.3, observada a legislação que rege a matéria.  
7.5 - A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Banco Caixa Econômica Federal / 
Agência 4279/ Conta Corrente nº. 34-3, com correção monetária, em favor do contratante.  
7.6 - A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de 
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado 
o máximo de 2% (dois por cento).  
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7.7 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a 
rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 
conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº. 8.666/93.  
7.8 - O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo 
contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada;  
7.9 - A garantia será considerada extinta:  
a) com a devolução da apólice, carta-fiança ou autorização para o levantamento de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da 
Administração, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as 
cláusulas do contrato; e  
b) com o término da vigência do contrato, observado o prazo previsto, que poderá 
independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de ocorrência de sinistro.  
7.10 - O CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a 
matéria.  
7.11 - A garantia prevista no item 7.1 somente será liberada mediante a comprovação de que 
a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, 
caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência 
contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas.  
7.12 - No caso de eventuais prorrogações e acréscimos contratuais, o contratado deverá 
complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de modo que se mantenha a 
proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor contratado. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 
 
8.1- O contrato poderá ser rescindido uni ou bilateralmente, sendo, o primeiro caso, somente 
por parte da CONTRATANTE, atendida a conveniência administrativa, ou na ocorrência dos 
motivos elencados nos artigos 77 e seguintes da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS MULTAS  
 
9.1- Sem prejuízo das sanções previstas na Seção II, Capítulo IV, da lei nº 8.666/93, a 
CONTRATADA poderá incorrer nas seguintes multas: 
a) 1% (um por cento) sobre o valor global do contrato, por dia de atraso na entrega, limitado 
a 10% (dez por cento); 
b) 10% (dez por cento) do valor global do contrato, por descumprimento das cláusulas 
contratuais, ou pela desistência injustificada ou inexecução parcial, por culpa da Contratada, 
sem prejuízo das perdas e danos decorrentes. 
Subcláusula Primeira - Os valores acima mencionados serão atualizados à época da infração 
contratual. 
Subcláusula Segunda - as multas acima mencionadas são independentes, podendo ser 
aplicadas isoladas ou cumulativamente. 
 
CLÁUSULA DECIMA - DOS CASOS OMISSOS 
 
10.1- Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei 8.666/93, cujas normas ficam 
incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça menção expressa, assim 
como a legislação especifica aplicável ao teor desta contratação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 
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11.1 - Fica eleito o Foro da cidade de Itapagipe - MG para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente contrato que, de outra forma, não sejam solucionadas, com expressa 
renúncia das partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado que 
seja. 
 
 

 E, por estarem plenamente em acordo com todas as cláusulas e condições, as partes 
assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 
 
 

Itapagipe/MG, 23 de agosto de 2021. 
 
 
 
 

Município de Itapagipe/MG 
Contratante 

       
  
                     

Seletiva Serviços Ambientais Ltda-ME  
Contratada 

 
Testemunhas:- 
 
 
___________________________                                      ___________________________ 
RG nº.                                                                                RG nº. 
 
 
 
 
 
 
 
 


