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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUE CELEBRAM ENTRE Sl, 0 MUNICÍPIO DE

ECOPORANGA-ES, POR INTERMÉDIO DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO

AMBIENTE E A ASCAMARE ASSOCIAÇÃO DE

CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE

ECOPORANGA, PARA EFETUAR PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS AMBIENTAIS DE COLETA

SELETIVA, TRIAGEM DE RESÍDUOS TIPO

DOMICILIAR, EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO

AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE

ECOPORANGA-ES.

Pelo presente instrumento de um lado 0 MUNICÍPIO DE ECOPORANGA-ES, pessoa

jurídica de direito público interno, com sede à Rua Suelon Dias Mendonça, nº. 20, Centro,

Ecoporanga—ES, inscrito no CNPJ sob o nº. 27.167.311/0001-O4, representado pelo

Excelentíssimo Senhor Prefeito ELIAS DAL COL, brasileiro, divorciado, Portador do CPF

sob o nº. 478.812.757—15 e Cédula de Identidade sob o nº. 189.54688P-ES, residente nesta

Cidade, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, representada

legalmente pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente, o Senhor THIAGO CALDEIRA

ROSA CABRAL, brasileiro, solteiro, Portador do CPF sob o nº. 105.709,527-35 e Cédula de

Identidade sob o nº. 12.908,880 SSP-MG, residente nesta Cidade, e do outro lado, a

ASCAMARE ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE

ECOPORANGA, associação privada, de fins não econômicos, inscrita no CNPJ sob o nº.

20.220.132/0001-36, estabelecida na Rod. ES 320 02, Zona Rural deste Município, neste ato

representada pela sua Presidente, a Senhora SILVANA GONÇALVES DOS SANTOS

MORAIS, brasileira, casada, manipuladora RSU, inscrita no CPF sob o nº. 130.499.187-30 e

portadora da carteira de identidade nº. 1.538.108-ES, doravante denominada CONTRATADA

resolvem de comum acordo, celebrar o presente contrato, o fazendo mediante & Dispensa de

Licitação, constante do Processo Administrativo nº. 6366/2018 em consonância com o disposto

no artigo 24, inciso XXVII da Lei nº. 8.666/93, Lei 12.305/2010, artigo 36 e com a redação

dada pelo art. 57 da Lei Federal nº. 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e demais cláusulas e

condições a seguir estipuladas
  

.a.

1.1. O presente contrato e os eventuais termos aditivos se regem pelas dlspos1çoes das Leis

Federais nº. 8.666/93, Lei nº. 6.938/81, Lei nº. 9.605/98, Lei nº. 11.445/2007, Lei nº.

12.305/2010, com as respectivas alterações posteriores, e as Leis Estaduais nº 9.264/09 e Lei

nº. 7.05 8/2002, com as respectivas alterações.
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1.2. A0 presente contrato estarão vinculados todos os termos e aditivos que vierem a ser

firmados e que importem em alteração de qualquer condição contratual desde que devidamente

assinados pelos representantes legais das partes.

1.3. As omissões constantes neste contrato serão sanadas pela legislação a que se refere esta

Cláusula.

1.4. O presente contrato integra o Processo Licitatório nº 6366/2018, e tem como seu anexo 0

Termo de Referência, que as partes declaram ter pleno conhecimento e aceitam como

suficientes para em conjunto com este contrato definir o objeto deste e permitir o seu integral

cumprimento.

1.5. Sem prejuízo do disposto nesta CLÁUSULA, o presente CONTRATO se vincula ao Termo

de Referência regedor dos serviços de coleta solidária da fração seca dos resíduos sólidos

domiciliar comercial e industrial recicláveis, que passa a fazer parte integrante deste

CONTRATO, independentemente de transcrição.

1.6. O presente contrato não gera qualquer tipo de vínculo empregatício entre as partes, sendo

de inteira responsabilidade dessa, as obrigações legais de qualquer natureza (cível, criminal,

trabalhista ou tributária) em relação aos serviços que executar.

   
2.1. O presente instrumento tem por objeto a celebração de contrato de prestaçao de serviços

que celebram entre si, o Município de Ecoporanga — ES, por intermédio da Secretaria Municipal

de Meio Ambiente e a ASCAMARE Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de

Ecoporanga, visando ao repasse de recursos para auxiliar as atividades de triagem do material

reciclável na Usina de Triagem e Compostagem, prestar serviços de triagem e compostagem

além dos serviços de informação ambiental para os geradores da fração seca dos resíduos

sólidos domiciliares recicláveis ou reutilizáveis residentes e/ou domiciliados nos bairros onde

forem estabelecidas pelo poder público para como catadores de matérias recicláveis mediante

cadastro realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social em conformidade com o

Decreto Federal 6.135 de 26 de junho de 2007, para fundamentação da contratação com fulcro

no inciso XXVII do artigo 24 da Lei 8.666/93, compreendendo as seguintes atividades:

2.2. Serviço de coleta manual dos resíduos sólidos oriundos da coleta seletiva do tipo domiciliar

2.2.1. Para a execução do serviço de coleta manual dos resíduos sólidos oriundos da

coleta seletiva do tipo domiciliar, & Associação deverá dispor de coletores, com

supervisão, para a realização da coleta porta a porta manualmente, transportando os

resíduos até as vias mais próximas e depositando no caminhão coletor. Quando o

recolhimento ocorrer para a via mais próxima, deve-se realizá-lo no prazo máximo de ate'

02 (duas) horas do horário previsto para seu recolhimento pelo caminhão coletor, visando

evitar a criação de “pontos irregulares de depósitos de resíduos”.

2.2.2. O serviço deverá ser executado de segunda a sábado, no período diurno, em

sintonia com o roteiro do caminhão coletor.

2.2.3. O serviço de coleta dos resíduos sólidos deverá ser comprovado por meio de

documento que demonstre o controle do cumprimento das rotas, incluindo horário de

início e término, quilometragem e pesagem do material coletado.

2.3. SERVIÇO DE CONSCIENTIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL ATRAVÉS
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DE VISITA DOMICILIAR:

2.3.1. A Associação deverá realizar visitas domiciliares com o objetivo de apresentar as

informações da coleta seletiva de Ecoporanga, bem como, incentivar a separação dos

resíduos sólidos recicláveis por meio de orientação da forma de separação;

2.3.2. O serviço deverá ser executado de segunda a sexta, no período de 07:00hs as

17:00hs, e sábado das 07:00hs as 11:00hs, em sintonia com os bairros indicados pela

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, baseando-se na necessidade da realidade local;

2.2.3. O serviço de educação ambiental através de visita domiciliar deverá ser

comprovado por meio de documento identificando a quantidade de visitas realizadas e

assinatura dos moradores atendidos, bem como, a data da realização do trabalho;

2.4. SERVIÇO DE TRIAGEM PRENSAGEM E ENFARDAMENTO DE MATERIAL

RECICLAVEL:

2.4.1. A Associação deverá realizar a separação dos resíduos coletados nos bairros

estabelecidos pela CONTRATANTE, separando os materiais coletados por característica

química.

2.4.2. Após a separação dos resíduos, a Associação deverá realizar & prensagem dos

materiais segregados e posteriormente efetuar o enfardamento dos mesmos, & fim de

padronizar o armazenamento dos materiais.

2.5. ABRANGENCIA DOS SERVIÇOS

2.5.1. Os serviços supracitados serão realizados no bairro Benedita Monteiro e no Centro

do Município, de segunda a sábado sob a supervisão da Secretaria Municipal de Meio

Ambiente, conforme os roteiros estabelecidos abaixo.

 

ROTEIRO LOCALIDADE DIA DA SEMANA HORÁRIO

 

Bairro Bendita Monteiro, Ruas Cristo Segunda-feira 07h00min

Rei, Aílton Teixeira, Jandira A. de

Souza, Benedita Monteiro, Padre Vitor,
Roteiro 1

Coimbra, rua projetada, Delfma Stork.

 

Roteiro2 Bairro Benedita Monteiro nas Ruas Segunda-feira 12hh00min

Temponi, Sebastião B. Pereira,

Benjamin Leão, Jacinto Antônio,

 

Roteiro 3 Bairro Centro nas Ruas Adão Brum, Terça—feira 07h00min

Cândido Miguel de Souza, AV. Milton

Mota.       
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Roteiro4 Bairro Centro nas Ruas Rui Cortes, Terça—feira 12h00min

Castelo Branco, Joaquim Neto,

Cristalino de Abreu.

 

Roteiro 5 Bairro Centro nas Ruas Noêmia Martins, Quarta-feira 07h00min

Dos Operários, Antônio Pereira Bahia.

 

Roteiro 6 Bairro Centro nas Ruas Pedro Inácio da Quarta—feira 12h00min

Silva, Floriano Rubim, Nove de Abril.

 

Roteiro 7 Bairro Centro, nas Ruas João Mendes de Quinta-feira 07h00min

Feitas, Valdemar Figueiredo Gomes,

José Milton Chequer.

 

Roteiro 8 Bairro centro nas Ruas, Vieira de Quinta-feira 12h00min

Siqueira, Antônio, Aloísio Pomaroli.

 

Roteiro 9 Bairro centro nas Ruas João Batista Sexta-feira 07h00min

Santana, Av. José de Assis Baeta.

 

      Roteiro 10 Aires Xavier da Penha, Av. Floriano Sexta-feira 12h00min

Rubim.

Roteiro 11 Henrique Ferreira, Francisco Bento Sábado 07h00min

Ferreira.
 

2.6. CONDIÇÓES DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

2.6.1. Os serviços deverão seguir todas as diretrizes descritas no presente documento e

ainda deverão atender eficazmente às finalidades que dele naturalmente se esperam,

atendendo os requisitos de QUALIDADE e as normas e legislações de SEGURANÇA E

MEDICINA DO TRABALHO, do MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO,

normas e legislações AMBIENTAIS e SANITÁRIAS federais, estaduais e municipais, e

demais normas e legislação pertinente e em vigência.

2.6.2. Deverá ainda a Associação de catadores de Materiais Recicláveis, atender todas

as exigências legais & fun de atender em sua totalidade o que prescreve O inciso XXVII,

artigo 24 da Lei Federal nº 8666/93, onde a mesma deverá ser composta por pessoas

físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais

recicláveis mediante o Cadastro realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social

em conformidade com Decreto Federal nº 6.135 de 26 de junho de 2007.

2.6.3. Em todas as suas atividades os funcionários ou associados da Associação deverão

estar devidamente uniformizados com identificação da Cooperativa ou Associação de
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Catadores de Materiais Recicláveis e da Prefeitura Municipal de Ecoporanga, utilizando

os EPI's necessários à atividade desenvolvida. E de responsabilidade da Associação &

aprovação do modelo do uniforme bem como, aplicação das logomarcas.

2.6.4. Os serviços que estiverem em desacordo com as especificações exigidas no Termo

de Referência serão recusados, ficando a Associação obrigada & adequá—los

imediatamente, em caráter de urgência, sob a pena de incorrer em atraso quanto ao prazo

de execução.

2.6.5. Os serviços, devidamente realizados, serão recebidos por servidor especialmente

designado pela Secretaria Municipal de Ambiente, o qual após exame detalhado verificará

a eficiência do funcionamento do serviço e realizará o recebimento definitivo.

2.6.6. O recebimento definitivo não isenta & empresa de responsabilidades de

manutenção do serviço realizado.

   
3.1. A prestação de serviços pela Contratada inicia-se imediatamente na data da assinatura do

presente contrato.

3.2. Cabe a CONTRATADA & apresentar nos locais e no horário de trabalho com os associados

devidamente uniformizados, para realização dos serviços.

3.3. Os associados que atuarem, diretamente, na prestação dos serviços de triagem e no

beneficiamento primário desses resíduos sólidos deverão usar equipamentos compatíveis com

as normas técnicas, ambiental e de saúde pública, sob pena de aplicação de penalidades.

3.4. A contratada poderá manter acordos com estabelecimentos classificados como grandes

geradores de toda área de abrangência da associação para coleta de materiais recicláveis.
    

 

  v, «,,w,

4.1. Nos termos do que dispõe o artigo 55, inciso V c/c com o art. 7º, & 2º, inciso III as Lei nº

8.666/93, as despesas decorrentes da execução deste Contrato correção à conta das dotações

orçamentárias para o corrente exercício, classificada na forma que seguem:

140 — SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

001 — SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2.134 — MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE

RESÍDUOS SÓLIDOS
33903900000 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

586-FICHA
4.2. As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações

orçamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

   

5.1. O valor máximo mensal a ser pago pela prestação dos serviços está estimado em R$

20.142,00 (vinte mil cento e quarenta e dois reais) perfazendo () valor global estimado em

R$ 241.704,00 (duzentos e quarenta e um mil setecentos e quatro reais), considerando o

produto do valor global mensal pelo prazo de 12 (doze) meses.

 

6.1. A Prefeitura Municipal de Ecoporanga promoverá o pagamento mensalmente, em conta
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corrente, mediante ordern bancária, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, considerando a

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente discriminada e atestada por servidor

designado.

6.2. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser protocolizada na Prefeitura Municipal de Ecoporanga, pela

Associação, juntamente com o Requerimento de Pagamento, a Ordem de Serviço, Certidões

Negativas Municipal, Federal, Estadual, FGTS, Trabalhista e demais documentos que

comprovem a execução do serviço, até o primeiro dia de cada mês.

6.3. Para viabilização do pagamento dos serviços prestados, o fiscal de contrato deverá verificar

o cumprimento da execução dos serviços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data

de protocolo da Nota Fiscal/Fatura na Prefeitura Municipal de Ecoporanga.

6.4. Em caso de descumprimento, por parte da CONTRATADA, de algum requisito elencado

neste contrato, o pagamento poderá ser suspenso pela CONTRATANTE enquanto perdurar &

violação, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas

alterações.

 

7.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a serem contados a partir de sua assmatura,

ou seja, de 02 (dois) de janeiro (01) de dois mil e dezenove (2019), até o dia 31 (trinta e um)

de dezembro (12) de dois mil e dezenove (2019), podendo ser prorrogado por períodos iguais

e sucessivos, limitando ao máximo de 60 (sessenta) meses.

7.2. O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art. 57, inciso

II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, desde que:

7.2.1. A prorrogação contratual pretendida seja realizada antes do término da vigência

deste contrato e:

7.2.2. Haja justificativa prévia e escrita emitida pelo Secretário Municipal de Meio

Ambiente sobre a conveniência econômico—flnanceira para o município, necessidade e

vantajosidade da prorrogação contratual.

7.3. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

7.3.1. Os serviços serão acompanhados, registrados e sistematizados através de

mecanismo de controle sobre a prestação dos serviços de coleta de resíduos sólidos

urbanos oriundos da coleta seletiva do tipo domiciliar.

7.3.2. Para o acompanhamento serão elaborados e apresentados relatórios gerenciais,

acompanhados de documentos e demais registros que materializem a comprovação da

prestação dos serviços, conforme descrito no Termo de Referência, visando estabelecer-

se como objeto de medição com vista ao pagamento pelos serviços prestados.

 

8.1. Executar o serviço solicitado, em estrita conformidade com as especificações do Termo de

Referência, à qual se vincula, não sendo admitidas retificações e/ou cancelamentos.

8.2. Realizar o serviço de coleta manual dos resíduos sólidos oriundos da coleta seletiva do tipo

domiciliar, de acordo com o cronograma estabelecido pela Prefeitura Municipal de Ecoporanga.
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8.3. Contar com quantidade suficiente de associados para garantir o pleno funcionamento da

coleta seletiva nos termos propostos pela CONTRATANTE.

8.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto adjudicado, sem prévia e expressa

anuência da CONTRANTE.

8.5. Propiciar todas as facilidades indispensáveis à fiscalização da execução do serviço.

8.6. Fornecer Equipamentos de Proteção Individual — EPI, aos seus funcionários e obedecer às

instruções de segurança e normas regulamentadoras.

8.7. Observar e fazer cumprir a legislação trabalhista pertinente a seus empregados e associados,

em especial às normas de segurança do trabalho, na prestação dos serviços contratados.

8.8. Pagar o INSS dos associados e demais despesas inerentes aos serviços prestados, inclusive

equipamentos, insumos e materiais de trabalho.

8.9. Assumir inteira responsabilidade pelo seu pessoal, os quais não terão nenhum Vínculo

empregatício com & CONTRATANTE e deverão, ainda, apresentar capacidade técnica

compatível com os serviços a serem executados.

8.10. Retirar do local de execução de serviços imediatamente após o recebimento da competente

notificação, qualquer subordinado ou associado seu que, a critério da CONTRATANTE venha

demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

8.11. Responder integralmente por perdas e danos, de qualquer natureza, que venham sofrer

seus associados, em razão de acidentes ou de ação ou omissão, dolosa ou culposa, de preposto

da Associação ou de quem em seu nome agir, decorrentes da execução dos serviços contratados,

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver suj eita.

8.12. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, durante o

período que preceder & execução do serviço.

8.13. Atender as determinações legais do servidor designado para acompanhar a execução do

serviço.

8.14. Permitir & CONTRATANTE ter livre acesso a todas as dependências da Cooperativa ou

Associação e o do Galpão de triagem, fornecendo, quando for solicitado, todos os dados e

elementos referentes ao serviço, objeto do presente instrumento.

8.15. A Associação só poderá admitir como associados pessoas físicas de baixa renda

reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis mediante o Cadastro

realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, em conformidade com Decreto

Federal nº 6.135 de 26 de junho de 2007, sendo proibido o trabalho de crianças em idade escolar

e menores de 18 (dezoito) anos.

8.16. Fica estabelecido que quaisquer débitos da Associação junto a CONTRATANTE poderão

ser compensados com os pagamentos a serem feitos pela CONTRATANTE, caso esses débitos

estejam vencidos nos dias em que forem realizados os referidos pagamentos.
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8.17. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação, conforme dispõe o inciso XIII, do

artigo 55, da Lei 8.666/1993, incluindo a habilitação jurídica, a qualificação econômico-

flnanceira, & regularidade fiscal e trabalhista e, ainda, a vedação ao trabalho de menor de 18

anos, sob pena de aplicação de sanções contratuais, notadamente & rescisão contratual.

8.18. Efetuar a manutenção dos equipamentos cedidos pela CONTRATANTE em regime de

comodato.

8.19. Realizar a higienização da estrutura física onde são executados os serviços e dos

equipamentos utilizados pelos colaboradores para a realização das atividades diárias.

  
 
9.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

9.1.1. Propiciar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto do

Termo de Referência, para que a Associação possa cumprir as obrigações dentro das

normas e condições da execução do serviço;

9.1.2. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o previsto neste

instrumento;

9.1.3. Comunicar imediatamente à Associação qualquer irregularidade manifestada na

prestação do serviço;

9.1.4. Atestar & execução do serviço por meio do servidor designado para fiscalização

do contrato;

9.1.5. Destinar os resíduos sólidos recolhidos por meio de coleta seletiva no Município

de Ecoporanga à CONTRATADA, transportando-os até o galpão de separação/triagem

do mesmo;

9.1.6. Disponibilizar Veículo 01 (um) caminhão toco, Placa MSA 7604 cor azul, ano de

fabricação 1984, com motorista em regime de comodato, bem como, abastecimento e

manutenção do referido veículo;

9.1.7. Disponibilizar prensa compactadora de lixo, marca NSK em regime de comodato;

9.1.8. Disponibilizar estrutura física 02 (dois) galpões sendo um de estocagem de

material inorgânico, e outro contendo área administrativa com banheiros, cozinha,

recepção, alojamento e depósito de materiais recicláveis além de um pátio de

compostagem;

9.1.9. Designar 01 (um) servidor para cooperar na coordenação operacional e execução

das atividades relacionadas à Coleta Seletiva Municipal;

9110. Fornece suporte para a melhoria contínua da coleta seletiva, por meio de

campanhas educativas, publicitárias e/ou informativas;
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9.1.11. Exercer & fiscalização na prestação dos serviços descritos no presente, & fim de

averiguar a qualidade e continuidade dos mesmos;

9.1 .12. Realizar quando necessário os reparos na estrutura física onde serão realizados os

serviços pela CONTRATADA.
   

10.1. O objeto do Contrato somente será declarado satisfatório quando estiver de acordo com

as condições contratuais.

10.2. A fiscalização por parte do Contratante não eximirá & Contratada das responsabilidades

legais e/ou contratuais.

10.3. A Contratada deverá cooperar quanto à observância dos dispositivos referentes à higiene

pública, informando a fiscalização das infrações ambientais.

10.4. A execução do presente Contrato será objeto de acompanhamento, controle e fiscalização

por, pelo menos, 1 (um) servidor público, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme

ato próprio de nomeação, flcando responsável pela fiscalização de campo, caso não haja ato de

nomeação será responsável o Gestor da Pasta.

10.5. O servidor público que desempenhar a fiscalização de campo deverá, sob pena de

responsabilidade funcional na forma da legislação municipal, anotar em registro próprio as

ocorrências relativas à execução dos serviços objeto deste Contrato, determinado o que for

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

10.6. A Contratada se compromete a aceitar e cooperar com todas as condições, métodos e

processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando—se & lhe

fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este

necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

10.7. A instituição e a atuação da fiscalização do serviço, objeto deste contrato, não exclui ou

atenua a responsabilidade da Contratada, nem o exime de manter fiscalização própria.

     
11.1. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei nº. 8.666/93 a as indicadas neste Contrato,

inclusive & responsabilização da Contratada por eventuais perdas e danos causados ao

Município ou também pela inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, &

mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual.

11.2. Poderá, ainda, a Contratada, ser penalizada pelo descumprimento das cláusulas do

presente instrumentos, conforme especificados abaixo:

11.3. Notificação de Irregularidade: serão feitas sempre através do Diário de Execução dos

Serviços. Cada irregularidade apontada pela fiscalização da Contratante será informada à

Contratada no referido diário e deverá conter o tipo de irregularidade e demais informações

pertinentes, tais como data, setor, veículo, etc.

11.4. Advertência: serão consideradas advertências os ofícios expedidos pela contratante,

assinados pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente ou outros por ele devidamente

autorizado, com a identificação “advertência”. O recebimento do ofício será protocolado pela

Contratada e havendo recusa desta, o protocolo será suprido pela assinatura de duas

testemunhas.
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11.5. Multas: quando constatada qualquer ocorrência grave, mediante prova do fato por meio

de fotografia, registro verbal com testemunha, vídeo ou qualquer outro meio legalmente aceito,

serão aplicadas multas, as quais serão imediatamente aplicadas e descontadas em créditos da

Contratada.

11.6. Para fms de classificação das penalidades pontuais & serem impostas ela CONTRATANTE,

a fim de garantir melhor dinâmica no cumprimento das obrigações contratuais por parte da

CONTRATADA, flcam descritas as penalidades passíveis de imposição de multa bem como a

rescisão unilateral do instrumento contratual por parte & CONTRATANTE, sendo as que

seguem:

11.7. Penalidades leves:

1171. Uniforme em más condições de conservação aspecto e higiene (sujos, rasgados,

se identificação da contratada e etc.);

1172. Deixar de efetuar a devida limpeza e organização do pátio e barracão.

11.8. Penalidades médias:

] 1.8.1. Permitir que o associado utilize EPI sem a devida funcionalidade e/ou mau estado

de conservação;

11.8.2. Permitir que associação deixe de usar o uniforme fornecido;

1 1.8.2. Deixar de tratar munícipe com urbanidade (& denúncia partirá do munícipe através

do telefone de reclamação que será averiguado in loco pelos fiscais da

CONTRATANTE);

11.8.3. Agredir verbalmente & quem quer que seja (munícipes, fiscais da

CONTRATANTE e demais agentes vinculados aos serviços);

11.8.4. Deixar de efetuar o recolhimento total do material, no horário estabelecido.

11.9. Penalidades graves:

11.9.1. Permitir que o cooperado deixe de usar EPI fornecido;

11.9.2. Deixar de fornecer uniformes aos associados;

11.93. Não exercer a moralidade e profissionalismo;

11.9.4. Interferir ou impedir o trabalho da fiscalização;

11.9.5. Deixar de cumprir o plano de trabalho diário;

11.9.6. Deixar de separar todo e qualquer material reciclável;

11.9.7. Permitir a permanência de menor de idade na UTC.

11.10. Penalidade gravíssima:

11.10.1. Deixar de fornecer EPI aos associados;

11.102. Agredir fisicamente & quem quer que seja (munícipes, fiscais da contratante e

demais agentes vinculados aos serviços);
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11.10.3. Fumar no interior do barracão;

11.10.4. Permitir o uso de bebida alcoólica /drogas durante o expediente;

11.10.5. Permitir que associado se apresente ao trabalho alcoolizado ou drogados;

ll.10.6. Utilizar-se de mão de obra infantil.

11.11. A CONTRATANTE aplicará advertências à CONTRATADA pelo descumprimento das

exigências elencadas neste contrato. Persistindo o descumprimento serão impostas multas &

CONTRATADA, sobre o valor global do mês de referência da execução, a saber:

11.11.1. Penalidades leves: 1% (um por cento)

11.11.2. Penalidades médias 2% (dois por cento)

11.11.3. Penalidades graves 3% (três por cento)

11.11.4. Penalidades gravíssimas 4 % (quatro por cento)

11.12. As penalidades pontuais elencadas no inciso anterior não eximirão & CONTRATADA

das penalizações descritas no inciso 11.1.

 

  
12.1. A rescisão contratual poderá ser dar por mútuo consenso ou nas hipóteses legais.

12.2. O Contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação

judicial, sem quaisquer ônus para as partes, a qualquer momento, ao bem do interesse público

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ou diante dos casos elencados no artigo 78 da Lei

nº. 8.666/93.

12.3. Pela inexecução parcial ou total deste Contrato, & contratante poderá aplicar o que dispõe

o artigo 87 da Lei nº. 8.666/93 e legislação posterior.

12.4. O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:

12.41. Por determinação unilateral, de forma escrita e fundamentada, da Contratante,

conforme os casos enumerados nos incisos 1 até XII, assim como nos incisos XVII e

XVIII, todos do art. 78, Lei Federal nº. 8.666, de 21 de julho de 1993;

12.42. Por determinação judicial mediante sentença transitada e julgada, nas hipóteses

arroladas nos incisos XIII & XVI, do art. 78, da Lei federal nº. 8.666, de 21 de julho de

1993;

12.43. Por acordo amigável entre as partes, mediante autorização escritas e

fundamentada da vigência contatual, houver por parte da contratada & reincidência das

penalidades descritas na cláusula décima primeira;

12.44. O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE se no

decorrer da vigência contratual, houver por parte da contratada a reincidência das

penalidades descritas na cláusula décima primeira;

1245. Caso a Associação venha a ser composta por membros que não sejam

comprovadamente por pessoas de baixa renda;

1246. Caso a Associação tenha sua personalidade jurídica de associação

descaracterizada;
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12.5. Declaração de rescisão deste Contrato, independentemente da prévia notificação judicial

ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação no Diário Oficial.

   
13.1. Fica reservado & contratante o direito de intervir nos serviços objeto deste Contrato,

podendo assumir, temporariamente, as instalações e recursos materiais disponíveis da

Contratada, no caso de paralisação, qualquer que seja a motivação, por prazo superior a 05

(cinco) dias corridos, com comprometimento da continuidade dos serviços de coleta seletiva e

gravame para o meio ambiente e para a saúde da população.

13.2. Finda a paralisação com a retomada dos serviços objetos deste Contrato, a contratante

cessará a intervenção de imediato, restituindo as instalações e todos os recursos materiais

utilizados para a Contratada.
   
  
14.1. Constitui cláusula essencial do presente Contrato, de observância obrigatória por parte da

Contratada, a impossibilidade, perante & Contratante, de opor, administrativamente, exceção de

inadimplemento como fundamento para a interrupção unilateral dos serviços obj etos deste

Contrato.

14.2. A suspensão do presente Contrato a que se refere o art. 78, incisos XIV e XV, da Lei

Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Contratada, dependerá de notificação

extrajudicial formal junto & Contratante.

      

15.1. O presente instrumento poderá ser alterado, por meio de termo aditivo, de forma unilateral,

pela Contratante ou, mediante prévio acordo, por ambas as partes, observadas as hipóteses

previstas no art. 65, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, deste que por força de

circunstâncias supervenientes.

15.2. Caberá a Contratada, quando for o caso, solicitar, por escrito, à Contratante a alteração

deste instrumento.

15.3. Caso as alterações contratuais ensejarem acréscimos ou supressões aos encargos relativos

à execução do objeto deste instrumento, & contratada flca obrigada a aceitar, nas mesmas

condições contratuais, esses acréscimos ou supressões, observando o limite estabelecido no %

lº e no & 2º, do art. 65, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 dejunho de 1993.

 

16.1. O presente instrumento resta vinculado ao termo de dispensa de licitação constante do

processo Administrativo 3429/2017, que ensejou & contratação direta da ASCAMARE

Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Ecoporanga, nos termos do art. 24, inc.

XXVII, da Lei Federal 8.666, de 21 junho de 1993.

16.2. Toda documentação pré-contratual como: Processo Administrativo, Termo de Referência

entre outros ficam fazendo parte integrante do presente contrato.
/   
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17.1. Após a assinatura deste instrumento, o seu extrato deverá ser publicado, dentro do prazo

legal, no Diário Oficial do Estado do Espirito Santo, ocorrendo os encargos dessa publicação

por conta da Contratante.

      

18.1. Fica eleito o Foro do Município de Ecoporanga, no Estado do Espmto Santo para dirimir

qualquer litígio decorrente do presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável,

com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiados que sej a.

18.2. E, por estarem juntos e acertados em todas as condições e cláusulas de CONTRATO.

Assinam o presente CONTRATO em 03 (três) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado

conforme, em presença de 02 (duas) testemunhas abaixo firmadas.

Ecoporanga—ES, 27 de dezembro de 2018.

%
ELIA AL COL THIAGO CALDEIRA ROSA CABRAL

Prefeito Municipal Secretário Municipal de Meio Ambiente

)

ASCAMARE ASSO . , E CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE

ECOPORANGA

Contratada

TESTEMUNHAS:

,, W? (»,/W- 673282?
2ª fMWÇ. cm (7013ch- CPF 366 335.011- 336
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