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TERMO DE CONTRATO Nº 065/ 2022 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 145/2022 

DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº 013/2022 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA - MG, pessoa jurídica de direito 

público, situada na Rua Raul Soares, nº 271, Centro, Caratinga, Minas Gerias, 

CEP 35.300-020,  inscrita sob o nº do CNPJ 18.334.268/0001-25, neste ato 

representada pelo Secretario Municipal, Sr. José Carlos de Sousa , a seguir 

denominada CONTRATANTE, e a Empresa ALVIMAR & FILHO LOCAÇÃO DE 

VEÍCULOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Guilherme 

Nunes, nº 483, Centro, município de Carmo do Cajuru/MG – CEP: 35557-000, 

inscrita no CNPJ sob o nº 14.684.512/0001-29, neste ato representada por seu 

proprietário Sr. ALVIMAR NOGUEIRA AVELAR JUNIOR, portador da C.I. nº MG-

7.047.276 SSP/MG e CPF nº 871.536.966-87, a seguir denominada 

CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislações 

pertinentes, assim como pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos 

direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1 - O presente Instrumento, tem como OBJETO a prestação de serviços de 

coleta e transporte de materiais recicláveis - coleta seletiva nas vias e logradouros 

da cidade de Caratinga/MG.  

1.2 – Deverão ser respeitadas as especificações e condições dos SERVIÇOS 

contidos no Anexo I do Edital DISPENSA POR JUSTIFICATIVA n.º 013/2022, que 

deste Termo de Contrato fica fazendo parte integrante.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA: 
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2.1 - O presente Termo de Contrato terá vigência ate 04 de fevereiro do ano de 

2023, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais 

períodos nos termos do art. 57 da lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO  

3.1 - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta dos 

recursos orçamentários próprios do CONTRATANTE.  

02.05.02.15.452.0003.2.084 339039 – Ficha 4005 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS VALORES E REAJUSTES 

4.1 Pelos serviços descritos do instrumento convocatório o Município de 

Caratinga, fica estimado o valor global do termo de contratado de R$ 141.000,00 

(cento e quarenta e um mil reais). 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT VR. UNIT VR. TOTAL 

01 

COLETA E TRANSPORTE DE 

MATERIAIS RECICLÁVEIS – COLETA 

SELETIVA                                                                                                                       

MÊS 06 R$ 23.500,00 R$ 141.000,00 

VALOR TOTAL R$ 141.000,00 

 

4.2 Aplicar-se-á a este Contrato, em periodicidade anual, reajuste dos valores 

contado do "mês de referência dos preços". A periodicidade anual poderá ser 

reduzida por ato do Poder Executivo.  

 

4.3. Ocorrendo o disposto acima, os preços unitário e global indicados na 

Proposta Comercial, que são à vista, serão reajustados de acordo com a fórmula a 

seguir:  

 

R = Po . [ ( IPC / IPCo ) - 1]  

 

Onde: 
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R = parcela de reajuste;  

Po = preço inicial do contrato no mês de referência dos preços, ou preço do 

contrato no mês de aplicação do último reajuste; 

IPC / IPCo = variação do IPC FIPE - Índice de Preço ao Consumidor, ocorrida 

entre o mês de referência de preços, ou o mês do último reajuste aplicado, e o 

mês de aplicação do reajuste; 

4.4. Os valores contratuais serão reajustados para mais ou para menos em 

consequência de suas variações.  

4.5. O reajuste de valores será efetuado somente com base em índices definitivos. 

4.6. Da aplicação da fórmula constante nesta cláusula, serão obtidos valores 

reajustados e nova "mês de referência dos preços", sendo este a base para o 

próximo período, quando poderá ocorrer novo reajuste, observada a legislação 

específica vigente. 

 

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES/RESPONSABILIDADES 

5.1 - São obrigações do contratado, além de outras decorrentes da legislação ou 

da natureza do objeto licitado: 

5.1.1 – Executar os serviços em estrita conformidade com as especificações 

exigidas neste Edital (Anexo I). 

5.1.2 - responsabilizar-se-á por todas as despesas e encargos de qualquer 

natureza com pessoal de sua contratação necessário à entrega e ou execução do 

objeto contratual, inclusive encargos relativos à legislação trabalhista e quaisquer 

outros decorrentes dos serviços constantes da execução do Termo de Contrato 

dela decorrente.  

5.1.3 - assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por 

quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais causados diretamente ou por 

seus empregados ou prepostos, ao Município de Caratinga - MG ou a terceiros.  

5.1.4 - manter, por todo o período da execução contratual, as condições que 

garantiram a sua habilitação, incluída a regularidade perante o INSS, FGTS e 

Fazenda Pública.  

DA CONTRATANTE/ GESTOR DO CONTRATO 
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5.2.1 – Fiscalizar se os Serviços estão sendo feito conforme as especificações e 

exigências estabelecidas no Contrato; 

5.2.2 – Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, conferindo todos os 

documentos encaminhados pela empresa; 

5.2.3 – Notificar a CONTRATADA, por escrito caso seja constatadas eventuais 

irregularidades ou defeitos na execução do objeto contratado, fixando - lhe prazo 

para as devidas correções; 

5.2.4 – Emitir Nota de Empenho a favor da Contratada; 

5.2.5 – Efetuar o pagamento da fatura apresentada pela Contratada nos prazos e 

condições estabelecidos no Contrato; 

 

CLÁUSULA SEXTA - MULTA E/OU RESCISÃO  

6.1 - Este contrato deverá ser fielmente executado pelas partes contratantes, de 

acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei n° 8.666/93, Lei n° 

8.883/94, respondendo pelas conseqüências de sua inexecução, total ou parcial, 

especialmente ao pagamento da MULTA correspondente a 5% (cinco por cento) 

calculado sobre o valor global previsto, ficando rescindido o mesmo, de pleno 

direito, automaticamente; 

6.1.2 – Este contrato poderá ser reincidido antes do seu vencimento, caso seja 

finalizado o processo regular de licitação. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA– DA PUBLICAÇÃO: 

7.1 - A publicação do presente Contrato, de responsabilidade da CONTRATANTE, 

deverá ser feita, na Imprensa Oficial ou em jornais de circulação regional ou 

local, e ainda, por medida de economia, nos locais de costume, nos prédios 

públicos municipais.  

 

CLÁUSULA OITAVA- DO FORO  

8.1 - As partes elegem o FORO da Comarca de Caratinga/MG, para dirimirem as 

questões do presente Instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja.  

 

CLÁUSULA NONA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
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9.1 - Integram este contrato, independentemente de transcrição todo o Processo 

Administrativo que resultou neste Instrumento, visando o cumprimento das 

normas previstas na Legislação de Licitação.  

 

E por assim estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente 

Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das 

testemunhas abaixo assinadas, para um só efeito.  

Caratinga/MG, 04 de agosto de 2022. 

 

 

 

_____________________________________ 

JOSÉ CARLOS DE SOUSA 

MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG 

CONTRATANTE 

 

 

_____________________________________ 

ALVIMAR NOGUEIRA A. JUNIOR  

ALVIMAR & FILHO LOCAÇÃO DE 

VEÍCULOS EIRELI CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

 

1 - _______________________________________ CPF: ________________________________  

 

2 - _______________________________________ CPF: ________________________________  

 


