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DEFErJSORIA PÚBLICA

CO ESTADO OO PIAUÍ

TERMO DE RFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

^  1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

1.1 Legislação Federal/Nacional: Art. 24, Inciso IV, da Lei

normas aplicáveis ao objeto.
Federal n^. 8.666/93 e outras

1.2. Legislaçao Estadual/Municipal; Lei Complementar n^ 4.974/2016 - Código Tributário
do Município de Teresina-PI e Lei Municipal n" 3.610, de 11 de janeiro de 2007; Dá nova
redação ao Código Municipal de Posturas e dá outras providências.

2. OBJETO:

2.1. O objeto deste Termo de Referência é
e  a contratação de empresa especializada para

prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos - Classe II as, a fim de atender
necessidades dos núcleos da Defensoria Pública do Estado do

especificações, condições e quantidades estimadas, descritas
seu Anexo I.

Piauí, de acordo com as

neste Termo de Referência e

2.2. O quantitativo de lixo

poderá variar de acordo co
a ser eventualmente recolhido, durante a vigência do contrato,

as atividades administrativas de cada núcleo,

a serem contratados estão no Anexo I deste Termo de

m

2.3. As especificações do objeto
Referência.

2.4 Havendo divergências entre as especificações dos itens constante do Termo de
Referência e as do Contrato prevalecerão às primeiras.

^  3. JUSTIFICATIVA:

3.1. A contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de coleta de

resíduos solidos - Classe II, a fim de atender as necessidades dos Núcleos da Defensoria
Comarca de Teresina-PI,

da

se deu em razao do Edital de Notificação, do Secretário Municipal
de Desenvolvimento Urbano e Habitação, folha 3
2.489/2019(0953378).

e 4 do Diário Oficial do Município ns

3.2. O referido edital notifica
que os orgãos da administração pública direta e indireta, das

esferas estadual e federal, exceto estabelecimentos que gerem resíduos caracterizados

proprios da prestação de serviços de saúde, que o prazo inicialmente fixado.  - para
como

suspensão dos serviços de coleta, transporte destinação final de resíduos sólidos
extradomiciliares fixados através da Portaria '

(DOM N” 2.423 de 14 de dezembro de 2018) sendo
n° 002/2018 de 11 de dezembro de 2018

prorrogado até o dia 14 de maio do
ano em curso, até que os órgãos referidos busquem suas contratações administrativas
com empresas devidamente cadastradas

e com situação regular no Município de Teresina,
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conforme Decreto Municipal n“ 18.061, de 18/10/2018 para

definitiva a prestação de tais serviços.

3.3. A quantidade estimada de resíduos sólidos

estabelecida no Anexo I, foi elaborada
produzid

verem regularizados de forma

os na comarca de Teresi -

auxilio dos núcleos de Teresina desta

Defensoria e em conjunto com a Coordenação de Infraestrutura, tomando
produção de resíduos sólidos diário.

ma.
com

-se por base a

4. DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO E PRAZOS

4.1. Os serviços serão recebidos
provisoriamente, a partir da coleta do lixo, para efeito de

verificação da conformidade com as especificações constantes

proposta da contratada, qual seja, metro cúbico.

no Termo de Referência e

4.1.1. Executado o Contrato
as 12(doze) coletas previstas para um mês, será feito o

incumbência de, dentre outras atribuições, aferir a

quantidade e/ou qualidade e adequações dos serviços executados, conforme

II, letras "a" e "b", e ainda, § 2^ da Lei Federal ns 8.666/93.

4.2. Definitivamente, após a verificação da conformidade

com

atesto pelo Fiscal, que terá a

art. 73, inciso

com as especificações constante

e da proposta e sua consequência aceitação, que se dará até 15
do Termo de Referência

(quinze) dias do recebimento provisório.

4.3. O objeto da contratação será recebido/analisado provisoriamente, pelo responsável

pelo seu acompanhamento e fiscalização, para efeito de posterior verificação de sua
conformidade com as especificações constantes
Contratada.

no Termo de Referência e Proposta da

4.4. A execução poderá ser suspensa, no todo ou em parte, quando

especificações técnicas constantes no Termo de Referência, devendo

sanado o problema, à custa da Contratada, sob

previstas neste Termo de Referência.

4.5. Na hipótese da verificação a que se refere o item anterior não sendo procedida dentro

do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo.

4.6. O objeto será recebido definitivamente/atestado, por servidor ou comissão designada,

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após observação

comprove as conformidades com as especificações do objeto executado

Referência e proposta da empresa contratada.

4.7. O objeto será executado, somente mediante a apresentação de autorização,

devidamente preenchida e expedida pela autoridade competente ou responsável por ele
designado;

em desacordo com as

ser imediatamente

pena de aplicação das penalidades

e vistoria que

com o Termo de

4.8. A execução dos serviços deverá ser executada de acordo com

Termo de Referência e legislação pertinente ao objeto;

Por ocasião da entrega/execução dos

comprovante de entrega contendo data.

4.9.
serviços, o contra

as disposições desse

tado deverá colher

o nome, o cargo e a assinatura emitidos pela
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Administração responsável e designados para o recebimento e fiscalização dos
executados.

4.10. A CONTRATADA
comprometer-se-á a dar total garantia quanto à

serviços

qualidade e
procedência dos serviços/bens/materiais, executados e utilizados
serviços, bem como, efetuar a substituição ou
imediatamente, e totalmente às suas

na execução dos
complementação de quantitativos

expensas de qualquer serviço comprovadamente
adulterado ou inutilizável, ou ainda incompatível ■
da Contratada na forma do art. 69 da Lei n^ 8.666/93.

com 0 Termo de Referência e Proposta

4.11. Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte,
tributos, encargos trabalhistas, e previdenciários, decorrentes da execução dos serviços,
correndo a cargo da CONTRATANTE absolutamente os valores referentes contratados do
objeto na forma da proposta da contratada.

4.12. Será designado o Fiscal/Gestor do contrato, na forma que determina a legislaçã
este Termo de Referência, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da
sua execução, anotando em registro próprio as ocorrências relacionadas
do Objeto, determinando
observados.

0 e

com a execução
o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos

4.13. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela
solidez e segurança do objeto, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato,
dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo Instrumento Contratual.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Alem das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, o CONTRATANTE deverá:
5.1. Acompanhar, atestar
objeto/execução do serviço;

5.2. Efetuar o pagamento do material/serviço, nas condições e preços pactuados, dentro
do prazo fixado neste contrato, após a entrega da documentação pelo Fiscal de Contrato
ou pela Comissão de fiscalização.

5.2.1. Nenhum pagamento será efetuado enquanto houver pendência de liquidação
qualquer obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência;
5.3. Comunicar à CONTRATADA

observada no fornecimento/execução do objeto requisitado,
tempestividade, a qualidade e a eficácia do uso a que se destina;
5.4. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada.
5.5. Fornecer, a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação escrita da
CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la
julgados necessários;

5.6. Manter os contatos com a CONTRATADA por escrito, ressalvados
verbais determinados pela urgência que, posteriormente, devem ser confirmados
escrito no prazo de até 72 (setenta e duas) horas.

e remeter nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do

ou

o mais prontamente possível, qualquer anormalidade
que possa comprometer a

em todos os casos

os entendimentos

por
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5.7. 0 Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, transferência de responsabilidade
da CONTRATADA para terceiros, sejam fabricantes, representante ou quaisquer outros.
5.8. Supervisionar, gerenciar e fiscalizar os procedimentos a serem realizados pela
Comissão de Fiscalização ou pelos ficais de contrato.
5.9. Acondicionar os resíduos de maneira adequada, bem i

normatizados para manuseio e transporte (sacos plásticos, caixas e etc).
5.10. Estabelecer o local onde deverá

como

ser realizada a coleta do re

utilizar recipientes

síduo do serviço,

..I acesso, para que a equipe da empresa
deixando essa área desimpedida e de fácil

Contratada possa realizar a coleta

5.11. Exigir 0 afastamento de qualquer funcionário ou preposto da CONTRATADA r

venha a causar embaraço ou que adote procedimentos incompatíveis com o exercício das
funções que lhe forem atribuídas.

com segurança.

que

5.12. Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, a CONTRATADA deverá:

6.1. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com ,

por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na forma da
legislação.

6.2. Efetuar a entrega dos serviços em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela
Administração, em estrita observância das especificações do Termo de Referência

proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações
dos serviços e outras informações pertinentes ao objeto, Ficando ciente

cumprimento do prazo de entrega/execução estabelecido neste Termo de Referênc

Administração aplicará as penalidades prevista neste Termo de Referência
pertinente.

as obrigações

e da

que 0 nao

ia, a

e Legislação

6.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos serviços, de acordo

artigos 12, 13,18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n^ 8.078, de 1990);
6.4. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da

Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas,
imediatamente, os serviços com avarias ou defeitos;
6.5. Atender prontamente

da presente contratação;

Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;

com os

a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto

6.6.

6.7.
Não transferir a terceiros, por qualquer forma,

obrigações assumidas.
nem mesmo parcialmente, as

nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato ou em
legislação específica;

Rua Jaicós n“ 1435 - Bairro: Ilhotas CEP: 64.014-060 - Teresina - PI
defensoriapublica@defensoria.pi.def.br ] www.defensoria.pi.def.br | (86) 3233-3177



■>r

rO!  ri;
\
\DE^ENSORIA PÚBLICA

CO es PADO OO PIAUÍ

6.8. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Responsabilizarem-se pelas despesas

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal,
prestaçao de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do
contrato.

anos, exceto na

6.9.
dos tributos, encargos trabalhistas,

6.10. Em tudo agir, segundo as diretrizes e legislação específica, cumprindo rigorosamente
a legislação fiscal e trabalhista;

6.11. Entregar os serviços em total conformidade

cumprir rigorosamente o prazo de entrega estabelecido no Termo de Referência, na forma
que a legislação determina.

6.12. Retirar a nota de empenho quando notificado, (ou documento equivalente) r -
de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável a critério do órgão ou entidade contratante, sob
de decair do direito à contratação e incidir nas penalidades previstas neste edital.

6.13. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação
contratação objeto deste contrato ou a ela relacionada, salvo se houver expressa e prévia
autorização da CONTRATANTE;

a legislação, dentro do prazo ecom

no prazo

' pena

acerca da

6.14. Indicar preposto para representá-la durante  a execução do contrato;
6.15. A inadimplência da contratada, com referência aos seus encargos sociais,
e fiscais, não transfere

a responsabilidade por seu pagamento à CONTRATA

comerciais

NTE, nem
poderá onerar o objeto desta contratação;

6.16. Fornecer todo o pessoal envolvido nos serviços objeto desta contratação;
6.17. É de responsabilidade da contratada a qualidade, pontualidade, organização, lisura,
legalidade e segurança dos serviços executados;

6.18. Emitir o Certificado de Destinação Final dos Resíduos;

6.19. Fornecer todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços;
6.20. Realizar a coleta dos resíduos sólidos em até 03 (três) vezes por semana durante a
vigência do Contrato, atentando para às NBR 10004/2004, NBR 13463/1995 e NBR
13221/2003 da ABNT;

Sempre que necessário, a Contratada disponibilizará todas

funcionamento, assim como as licenças de terceiros que participarem do
gerai.

6.21.
as licenças de

'  processo em

6.22. Cumprir e fazer com q seus funcionários cumpram as Normas de Segurança do
Trabalho previstas na portaria nS. 3124, de 08/06/1978, do Ministério do Trabalho e NBR
n9. 12810.

ue

6.23. Fornecer veículo apropriado e pessoal devidamente treinado para realização das
atividades presentes no objetivo desse contrato, bem como os equipamentos de proteção
individual inerente aos exercícios desse tipo de atividade.
6.24.

De acordo com o Código Civil Brasileiro, é de responsabilidade exclusiva da
Contratada, se for diagnosticado culpa, quando da execução dos serviços previstos neste
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contrato, seja através de erros, falha e/ou omissões, acidentes, devendo i
quaisquer ônus à Contratante ou a terceiros que possam vir a ser prejudicados.
6.25. Também segundo o Código Civil Brasileiro, a Contratada será a responsável pelo
inadimplemento de suas obrigações conforme dispõe os art. 389, 392 e 475, exceto
ocorrência de caso fortuito e/ou força maior, nos termos do art. 393 do referido Código.
6.26. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Defensoria Pública do
Piauí, devendo ainda atender prontamente as reclamações;
6.27. Não transferir a outrem, o objeto do Contrato, sem prévia e expressa anuência do
Contratante.

repará-los sem

na

6.28. O contratante poderá autorizar a subcontratação parcial do objeto
máximo de 50 % (cinquenta por cento), conforme disciplina o art. 72 da Lei 8.666/93.
6.29. A CONTRATADA fica obrigada a disponibilizar o(s) númerojs) do(s) telefone(s) da
empresa ou do responsável, para atendimento dos chamados da CONTRATANTE,
solução do problema demandado, em caso de reclamações.
6.30. Comunicar ao Contratante, com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas
motivos que eventualmente impossibilitem a prestação dos serviços no prazo estipulado,
nos casos

até 0 limite

para

os

em que houver impedimento justificado para funcionamento normal de
atividades, sob a pena de sofrer as sanções da Lei 8.666/93;
6.31. Vincular-se ao que dispõe a lei ns 3.078, de 11/09/90 (Código de Proteção de Defesa
do Consumidor).

suas

6.32. São expressamente vedadas à CONTRATADA:

I. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do DPE/PI, durante o
período de fornecimento.

7. DO PAGAMENTO

7.1 O pagamento será efetuado à contratada, por meio de depósito bancário em conta a
ser indicada pelo contratado, até o 30e (trigésimo) dia após o recebimento definitivo do
produto, conforme atesto da execução do objeto pelo fiscal do contrato e apresentação de
Nota Fiscal, sendo que a ordem bancária dará quitação
debitado do valor devido

ao pagamento, nos termos da Lei,
os valores relativos aos tributos e contribuições sociais.

7.2 A contratada habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação de Nota
Fiscal/Fatura, que será devidamente atestada pelo fiscal do contrato.
7.3 Será verificada anteriormente ao pagamento a manutenção, pela contratada, das
mesmas condições de habilitação exigidas para a contratação, devendo o resultado dessa
consulta ser impresso e juntando aos autos do processo próprio;
7.4 A contratante pagará a fatura somente à contratada, vedada sua
terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.

negociação com

8. DO REAJUSTE E ALTERAÇÕES

8.1. O preço contratado é fixo e irreajustável, pelo período de 12 (doze) meses, na forma
do parágrafo 15 do artigo 28 da Lei 9.069, de 29/06/95,
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apresentação proposta, nos termo do §19 do artigo 39 da Lei 10.192/2001.
de reajuste será utilizado o índice Geral de Preços (IGP-M);
8.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar,
acréscimos ou supressões que se fizerem

nas mesmas condições c
necessárias, até o limite de 25%

9.1.1. No caso

ontratuais. os

 (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato;
8.2.1. É vedado efetuar

acréscimos nos quant itativos fixados pela ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 19 do art. 65 da Lei n9 8.666, de 1993 .

\ 9. DA PROPOSTA:

9.1. As propostas deverão ter validade mínima de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da
data de apresentação.

10. DA FISCALIZAÇÃO

10.1. Auxiliado(a) pela Diretoria Administrativa  e pela Coordenação de Infraestrutura e
Transportes desta Defensorla, a fiscalização será exercida
devidamente designado(a).

10.2. Os itens adquiridos serão fiscalizados e atestados quanto à conformidade por
servidor indicado pela Administração, observando-se o exato cumprimento de todas as
cláusulas e condições decorrentes do instrumento de

necessário, a regularização de falhas observadas, conforme
8.666/93.

10.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar a atestar a Fatura/Nota Fiscal
ato da apresentação, o objeto não estiver de acordo
Termo de Referência.

10.4. A fiscalização anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas

execução do Contrato, determinando o que for necessário, para regularização de falhas,
defeitos e/ou substituição dos bens, no todo ou em parte, se for o caso.
10.5. As ocorrências registradas pela fiscalização serão comunicadas à CONTRATADA, para
imediata correção, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste instrumento,
mediante a abertura de processo administrativo, garantido o contraditório a ampla defesa
10.6. ■

10.6.1. Fornecer todos

contratadas;

10.6.2. Emitir relatório final de execução do contrato de sua responsabilidade;
10.6.3. Notificar a Contratada qualquer fato que gere o descumprimento das cláusulas
contratuais;

10.6.4. Controlar a vigência dos contratos;

10.6.5. Acompanhar a execução dos serviços, principalmente quanto à quantidade e
qualidade dos serviços previstos no objeto do contrato administrativo.

por servidor/comissâo

contratação, determinando, quando
prevê 0 art. 67 da Lei

, se, no

com a descrição apresentada no

com a

Constituem atividades do Fiscal de Contrato:

meios legais para o ideal desempenho das atividadesos
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11. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA:

11.1. Sera admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada, desde
observados pela nova

contratação original;

11.1.1. Sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato;

11.1.2. Não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja
Administração à continuidade do contrato.

a anuência e

que sejam

pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na

xpressa da

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 Com fundamento no artigo 7^ da Lei ne 10.520/2002, ficará

contratar com o Estado do Piauí

impedida de licitar e

e será descredenciada do Cadastro Único de

Fornecedores de Materiais, Bens e Serviços para a Administração Direta e Indireta do

Estado do Piauí (CADUF), pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa

prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por

cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA que;

, sem

12.1.1 Cometer fraude fiscal;

12.1.2 Apresentar documento falso;

12.1.3 Fizer declaração falsa;

12.1.4 Comportar-se de modo inidôneo;

12.1.5 Não retirar a nota de empenho ou não assinar

estabelecidos;

o contrato, nos prazos

12.1.6 Deixar de entregar a documentação exigida no certame;

12.1.7 Não mantiver a proposta.

Para os fins do item 8.1.4, reputar-se-ão inidôneos atos tais

nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei ns 8.666/1993.

12.3.

12.2.
como o

Com fundamento nos artigos 86 e 87

s descritos

, incisos I a IV, da Lei n2 8.666, de 1993; e

no art. 79 da Lei n9 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha

execução do contrato ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a

na

CONTRATADA poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas

nos itens “8.4", “8.6", 8.7" e “8.9" abaixo, com as seguintes penalidades:
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12.3.1. Advertência;

12.3.2.Suspensao temporária de participação em licitação e impedimento de

contratar com a Administração da Defensoria Pública do Estado do

PI), por prazo não superior a 2 (dois)

Piauí (DPE-

anos;

12.3.3. Declaração de inidoneidade

Administração Pública enquanto perdurarem

para licitar ou contratar com

os motivos determinantes da

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo

da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou

12.3.4. Impedimento de licitar

descredenciamento no CADUF,

e  contratar com o Estado do Piauí e

nos sistemas de cadastramento de

fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4^ da Lei n^ 10.520/2002, pelo

prazo de até 5 (cinco) anos.

ou

12.4.
No caso de inexecução total do objeto, garantida  a ampla defesa e

contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta

cento) do valor total do contrato.

p

0

or

12.5.
Configurar-se-á a inexecução total do objeto quando, decorridos 20 (vinte) dias

do término do prazo estabelecido

objeto for entregue pela CONTRATADA. Neste

para execução do contrato, nenhuma unidade do

caso, a Administração poderá cobrar valor

excedente a este percentual se os prejuízos sofridos superarem

aplicada, com supedâneo no artigo 416 do CC/02.

0 montante da multa

12.6.
Em caso de retardamento na execução do objeto, fica sujeita a CONTRATADA à

multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, sobre

não ultrapassando a 10% (dez por cento).

No caso de inexecução parcial do objeto ou de descumprimento de obrigação

contratual, garantida a ampla defesa e o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à

aphcaçao de multa de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato.

o valor total da proposta.

12.7.
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12.8. Configurar-se-á a i

dias do término do prazo estabelecido
nexecução parcial do objeto quando, decorridos 20 (vinte)

para execução do contrato, houver entrega do
objeto pela CONTRATADA, mas não em sua totalidade.

12.9. As multas decorrentes de retardamento execução do objeto poderio

aplicadas juntamente às multas por inexecução parcial ou total do objeto, às multas por
descumprimento de obrigação contratual e à

obrigações referentes à garantia do objeto.

na ser

multas por descumprimento dasas

12.10. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.

12.10.1. Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA

obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados
da comunicação oficial.

12.10.2.Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela

CONTRATADA ao CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição
dívida ativa.

O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas

contrato, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração,

casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei ns 8.666/93.

em

no

nos

12.11.

13. DO PRAZO E VIGÊNCIA:

13.1. A execução dos serviços, objeto deste contrato, caracteriza-se em face da urgência
da coleta dos resíduos sólidos extradomiciliares, uma vez que a interrupção dos serviços
poderá causar prejuízos às atividades e ações realizadas nas unidades citadas no Anexo I,
bem como comprometer as atividades de interesse público.
13.2. Da celebração do Contrato Administrativo,
orçamentário que sustentará a despesa prevista, preservada a ressalva do inciso II do art
57 da Lei 8.666/93.

13.3. O contrato respectivo terá vigência de 05 (cinco) meses,
publicação no Diário Oficial do Estado do Piauí,
requer.

o qual estará adstrito ao crédito

a contar da data de
considerando a urgência que o caso

14. DA GARANTIA E EXECUÇÃO
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14.1 Conforme faculta o art. 56 da Lei 8.666/93, não haverá depósito em garantia da
execução, nada tendo o contratante que restituir ou acrescentar ao contrato.

15. da VERACIDADE DOS ORÇAMENTOS\

Venho informar que os orçamentos que instruem o Processo Administrativo são
verdadeiros e foram por mim solicitados.

IVANOVICK FEITOSA DIAS PINHÍEIRO

Diretor A dministrativo
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ANEXO 1

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

CLASSIFICAÇÃO
DO RESÍDUO

FORMA DE
ACONDICiONAMENTO

COMARCA EDIFICAÇÃO ENDEREÇO

Ed. Dr. Mário
Theodomiro de
Carvalho, N° 1317,
Fátima

CASA DE NÚCLEOS
ESPECIALIZADOS CLASSE II CONTAINER

TERESINA DPE-SEDE
PROVISÓRIA

Rua Jaicós, 1435,
Ilhotas CLASSE II CONTAINER

DPE - SEDE DA JOÃO Av. João XXIII, n°853.
Jóquei

CLASSE II CONTAINERXXIII

QUANTITATIVO

COLETA

SEMANAL (3X)
COLETA

MENSAL (12X)
COMARCA EDIFICAÇÃO UNIDADE

CASA DE NÚCLEOS
ESPECIALIZADOS

1  (Um metro
cúbico)

03 12

1 m^ (Um metro
cúbico)

TERESINA DPE-SEDE PROVISÓRIA 06 24

DPE-SEDE DA JOÃO 1 m^ (Um metro
cúbico)

12 48XXIil

IVANOVICK FEITOSA DIAS PINHEIRO

Diretor Administrativo
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