
CONTRATOn.c

PROTOCOLOn.o

MODALIDADE

VIGENCIA

VALORTOTAL

002/2018

017/2017

Dispense de Licitagao, art. 24, inciso XXVll da Lei Federal n ' 8.666/93

12 (doze) memes

Sem transfer6ncia de recursos financeiros entre as panes

A EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A., com sede na Rua Dr. Sayles

Oliveira, 1028 - Vila Industrial - Campinas/SP., CNPJ n ' 44.602.720/0001-00, representada neste ato por seu

Diretor Presidente e cumulativamente Diretor Administrativo e Financeiro interino, Sr. Carlos Jose Barreiro,

portador do RG n ' 4.571.189-6 e do CPF n ' 000.621 .248-46, doravante designada simplesmente EMDEC, e de

outro lada, a C00PERATIVA ALiAU9A DE COLETA E MANUSEIO DE RECICLAVEIS SAO JUDAS TADEU

com sede a Rua Carlos Bellucci n ' 168, Jardim Mirassol. Campinas/SP, CEP.: 13069-494, devidamente inscrita

no CNPJ sob R.o 03.764.311/0001-15, neste ato representada pda sua Diretora Presidente, Sra. Vera Lucia

Klier, portadora do RG n ' 53.995.188-2 SSP/SP e do CPF Ro 168.397.618-51 e pda sua Diretora Financeira,

Sra. Solange Regina Alarcon Teixeira, portadora do RG no 21.903.715 SSP/SP e do CPF Ro 222.771.598-75,

doravante denominada simplesmente CONTRATADA, ajustam e convencionam as obriga96es e compromissos

reciprocos que assumem, em consonincia com a Lei Federal R.o 8.666/93 e suas alteraQ6es, de acordo com as

cliusulas e condig6es que seguem

(

CLAUSULAPRIMEIRA.0BJET0

1.1 Constituem objeto do presente a prestaQao de servigos de Goleta. processamento ou comercializaQao

de residuos s61idos reciclaveis, descartados e sucateados, inserviveis e nio reutiliz6veis pda EMDEC,

alassificados coma sucata eletroeletr6nica. sucata de metal, sucata de papele outros tipos de sucata e

inserviveis, conforme especificaQ6es descritas nos itens do ANEXO 1 - TERMS DE REFERENCIA.

( 1.2 A execugao do objeto, a16m de seguir today as diretrizes descritas no ANEXO 1 - TERMO DE

REFERENCIA, deverd kinda atender eficazmente is finalidades que dele naturalmente se esperam

atendendo os requisites de qualidade e as normas e legislag6es de seguranga e medicina do trabalho

do Minist6rio do Trabalho e Emprego, normas e legislag6es ambientais e sanitdrias federais, estaduais

e municipals.

CLAUSULASECUNDA PRAZO DEVIG£NCIADOCONTRATO

2.1 A vig6ncia do presente Contrato 6 de 12 jdoze) memes. contados a parter de sua assinatura, podendo

ser prorrogada, respeitadas as determinaQ6es do Art. 57 da Lei Federal no 8.666/93 com suas
alterag6es

2.2. As condig6es de execugao do ajuste, inclusive as obrigaQ6es das panes, sio as especificad# neste

Contrato e nas constantes do Anexo 1 - Terms de Refer6ncia que dente faz parte integrante;
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CLAUSULA TERCEIRA - 0BRIGA96ES DA CONTRATADA

3.1 Cumprir

BEEEBENflA, atendendo ainda os requisitos de qualidade e as normas e legislag6es de seguranQa e
rnedicina do trabalho do Minist6rio do Trabalho e Emprego. normal e legislag6es ambientais e

sanitirias federais, estaduais e municipais.

3.2

3.3

Atender is especificag6es descritas na Ordem de Servigo.

Assinar Termo de Recebimento quando da retirada dos materiais na EMDEC

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Indicar preposto para acompanhamento do contrato.

Cumprir durante toda a execugao do Contrato, is exig6ncias legais a fim de atender em sua totalidade

o que prescreve o inciso XXVll, artigo 24 da Lei Federal n ' 8666/93.

)

Utilizar equipamentos compativeis com as normas t6cnicas, ambientais e de saOde pOblica na

execugao dos servigos.

Assinar o Termo de Encerramento do contrato ao final da vig6ncia deste instruments

Efetuar o correto descarte dos residuos s61idos, em especial de lixo eletr6nico, pilhas, lampadas:

baterias, etc, utilizando os ecopontos municipals, ou outra forma que garanta a destinagao

ambientalmente correta para esses materiais.

CLAUSULA QUAKTA - 0BRIGA96ES DA EMDEC

4.1 Prestar a CONTRATADA todos os esclarecimentos necessirios a perfeita execugao dos servigos

Gonforme ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA

4.2

4.3

4.4

Emitir Ordem de Servigo, indicando os bens que deverio ser recolhidos pda CONTRATADA, bem

como puzo, local de retirada e demais dados necessArios.

)

Indicar responsavel peso acompanhamento da destinagao dos bens reciclAveis que deverd se

responsabilizar pda verificagao da legislagao e normas internas de descarte de bens, inclusive no que

tange a temporalidade documental e adequado registro patrimonial de bens inserviveis.

Indicar preposto para acompanhamento do contrato

CLAUSULA QUINTA - TRANSFER£NCIA DAS 0BRIGA96ES

5.1 Fifa terminantemente vedada a CONTRATADA a transfer6ncia das obrigag6es decorrentes deste

instrumento a terceiros, sob pena de rescisio unilateral e imediata do contrato.

Q'
0
D

\
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l$ EIUDEC
CLAUSULA SEXTA - REORGANIZAgA0 EMPRESARIAL

6.1.

6.2.

A fusao, cisco ou incorporagao da CONTRATADA deve ser comunicada a EMDEC que promovera

anilise documental da reorganizagao empresarial.

Inexistindo prejuizo ao interesse pOblico seri lavrado se necessirio Termo Aditivo para as adequa96es
decorrentes dessa operagao.

CLAUSULAS£TiUA-KESCISAO

7.1

7.2

7.3

7.4

O presente Contrato podera ser rescindido nos termos do Art. 77 e seguintes da Lei Federal n '

8.666/93 e alteraQ6es.

O contrato poder6 ser rescindido por interesse de qualquer uma das panes, mediante comunicagao

formal. com aviso pr6vio de, no minima. 30 (trinta) dias.

(
Na hip6tese de constataQao de impropriedade ou irregularidade na execugao, o contrato seri

suspense, notificando-se a CONTRATADA para sanear a situagao. no puzo m6ximo de 30 (trinta) dias

sob pena de rescisio do contrato, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa.

Transcorrido o mencionado no item 7.3, a EMDEC podera rescindir de pleno direito o Contrato,

independentemente de interpelagao judicial ou extrajudicial, sem que assista a CONTRATADA

qualquer direito de reclamaQao ou indenizaQao, sem preluizo das penalidades aplicaveis. sempre que
ocorrer:

7.4.1 Inadimp16ncia de Cldusula contratual por parte da CONTRATADAI

7.4.2 Inobservincia de especificag6es e recomendaQ6es fornecidas pda EMDEC:

7.4.3 InterrupQao dos serviQos por exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. sem justificativa

apresentada e aceita pda EMDECI

7.4.4 Liquidagao judicial ou extrajudicial, fa16ncia e insolv6ncia civil da CONTRATADAI

7.4.5 Transfer6ncia, no todo ou em parte, do objeto deste Contrato.

(
CLAUSULA OITAVA - DA VINCULAQAO E LEGISLAgAO APLICAVEL

8.1 Aos termos deste Contrato vincula-se o ANEXO I

MODELO 0RDEM DESERVIQO.

TERMS DE REFERENCIA e ANEXO l-A

8.2 Aplica-se a este Contrato e principalmente aos casos omissos o disposto na Lei Federal Ro 8.666/93 e

suas alterag6es.

CLAuSULA NONA DOCUMENTOS INTEGRANTES

9.1 Integram o presente Contrato, para fodos os efeitos legais. o ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA e

ANEXOl-A-MODELO 0RDEM DESERVtQO

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLViMdNTd DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Salles Oliveira, n ' 1028 -- Vila Industrial -- CER 130B5-270 -- Campinas/SP
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CLAUSULA DfCIMA - MANUTEUgAO DAS coNoi96es DE HABILITA9AO

10.1

l0.2

A CONTRATADA deverA mantel durante a execuQao do contrato, todas as condig6es de habilltagao e

qualificagao exigidas na contrataQao.

Sempre que a EMDEC exigir documentagao comprobat6ria dessas condig6es, a CONTRATADA

deverA atender.

CLAUSULAD£CIMAPRIMEIRA- DOFORO

11.1 As panes elegem, desde ja, explicitamente, o Foro da Comarca de Campinas, Estado de Sio Paulo

para dirimir quaisquer quest6es que eventualmente venham a surgir por forma do presente Contrato.

E. por assim estarem justas e contratadas as panes por deus representantes legais, assinam o

presente Contrato, feith em 3(tr6s) vids de igual tear e forma, para um s6 e juridico efeito.
)

?nt4/ia EMDEC
vc

S/A

e Financeiro interino da EMDEC S/A

.N.c2'.D'4

Vera Lucia Klier

Diretora Presidente da C00PERATIVA ALIANQA DE COLETA E MANUSEIO DE RECICL. SAO JUDAS TADEU

)

# 7Z#«.'
Solange Regina Alarcon Teixeira

.;«:, ;£
Diretora Financeira da C00PERATIVA ALIANQA DE COLETA E MANUSEIO DE RECICL. SAO JUDAS TADEU

TESTEMUNHAS
1('"

Cecitib S. N&kai Luchmyla E.N. Vita

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Salles Oliveira, n ' 1 028 -- Vila Industrial -- CEP 13035-270 -- Campinas/SP

Fore:(19)3772-4000
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ANEXOI TERMO DEREFER£NCIA

1-0BJETO

ContrataQao de empresa para coleta, processamento ou comercializagao de residuos s61idos recicliveis.
descartados e sucateados, inserviveis e nio reutilizAveis pda EMDEC, classificados como sucata
eletroeletr6nica, sucata de metal, sucata de papel e outros tipos de sucata e inserviveis.

2-0AS ESPECIFICAgQ!$ I QNI$4$

2.1 Servo objeto de coleta, dentre outros, os seguintes materiais inserviveis baixados do patrim6nio, quando
for o casa:

(
Sucata Eletroeletr6nica

Sucata de Papel

Sucata de Metal

Outros tipos de sucata e inserviveis

2.2 No decorrer da execugao do contrato outros materiais inserviveis e nio reutiliz6veis pda EMDEC,
classificados como sucata eletroeletr6nica, sucata de metal, sucata de paper e outros tipos de sucata
deverio ser coletados pda contratada

3-ESPECIFICA96ESDACOLETA

3.1. A EMDEC deveri

a

b.

c.

d.

e.

f.

emitir Ordem de Servigo - O.S. conforme modelo que segue anexo, para os materials com controle de
patrim6nio e para os papeis descartados de arquivo, descrevendo, de forma sucinta o material a ser

coletado, indicando o local e puzo mdximo para coletal
indicar um funcionArio para acompanhamento da coleta e fragmentagaol
acompanhar as atividades de execugao do Contrato, avaliando os resultadosl
analisar as propostas de readequag6es do Contrato, desde que apresentadas previamente, por escrito.
acompanhadas de justificativas e que ndo impliquem mudanga do objeto;
normatizar, controlar e fiscalizar a execugao do Contrato, inclusive, se for o casa, reorientando as
ag6es ou rescindindo o Contrato, em virtude de paralisagao das atividades ou de outro fato relevante
que venha a ocorrer, de modo a evitar a descontinuidade das ag6es pactuadas.

emitir O.S. - Ordens de Servigo quando houver quantidade suficiente para a recolha de materials com
numero de patrim6nio e papeis para destruigao.

(

3.2.A CONTRATDAdeveri

a

b.

atender a Ordem de Servigo emitida pda EMDEC, em todos os termos nela estabelecidosl
fazer a retirada semanal ou, a crit6rio da EMDEC em ocasi6es diferentes, dos materiais separados
para a reciclageml
Indycar pessoa ou pessoas. da instituigao responsavel(iesl pda retirada e destinagao final dos
materiais

agendas junta ao responsavel da EMDEC a data e hordrlo para a realBagao da Goleta. respeitando o
puzo m6ximo estabelecido na O.S.I

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ££ tAMPINAS S/A
Rua Dr. Salles Oliveira, n' 1028 -- Vila Industrial -- CEP 1303V-27Q -- Campinas/SP
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e.

f.

g.

h.

i .

j .

k.

1 .
m

fragmentar os pap6is indicados como retirados do arquivo marta, esta fragmentagao deveri ser
acompanhada por funciondrio indicado pda EMDECI
executar as atividades previstas no Contrato e no O.S. com rigorosa obedi6ncia ao objetivo pactuado,
visando a promogao social dos catadores de materials reciclaveisl
ndicar a EMDEC a equipe, composta por deus funcionirios ou cooperados, que realizar6 a Goleta do
material. no intuito de facilitar o acesso dos mesmos ds depend6ncias da EMDEC
permanecer nas depend6ncias da EMDEC apenas o tempo necessirio para realizar a coleta de forma
responsavele eficiente
transportar os materials coletados diretamente dos locals indicados peta EMDEC at6 sede da
CONTRATADA ou da empresa que efetuarA a reciclagem

zelar pda limpeza e higienizagao durante a Goleta e o transporte dos materiais reciclAveis at6 a
empresa de reciclagem
responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuizos decorrentes da conduta inadequada dos coletores
nas depend6ncias da EMDEC
nio utilizar o material coletado em finalidade contrAria ao estabelecido no Contratol

arcar com quaisquer 6nus de natureza trabalhista, previdenciaria ou social, decorrentes dos recursos
humanos utilizados nos trabalhos de coleta, bem como todos os 6nus tributaries ou extraordinArios que
ncidam sabre o Contrato

aomunlcar. imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade no cumprlmento rotineiro do pactuado
no Contrato:

nio contratar trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anon, nem qualquer
trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condigao de aprendiz, em conformidade ao disposto no
art. 7', XXXllll, da ConstituiQao Federal

fornecer, quando solicitado, relagao do name do presidente e demais dirigentes da cooperativa e
quantidade de cooperados que assumirio a responsabilidade pda execugao dos servigos constantes
no objeto contrato;
garantir que o sigilo das informag6es contidas nos pap6is e/ou outros residuos nio sejam violadas.

)

n.

0.

P.

q.

3.3 A EMDEC nio se responsabilizara por quaisquer danos ou prejuizos causados ou sofridos pda
CONTRATANTE ou seus coletores na Goleta ou no transporte do material.

3.4 Casa os materiais nio sejam coletados nos dias e horgrios agendados, a EMDEC poder6, a seu crit6rio
providenciar a destinaQao dos materiais, para que seus trabalhos nio fiquem prejudicados.

4-DAVIG£NCIA

4.1.

4.2

O periodo de vigencia do contrato dever6 ser de 12 (doze) memes

O Contrato podera ser rescindido a qualquer tempo nas seguintes hip6teses:

a. por interesse de qualquer uma das panes, mediante comunicagao formal, com aviso pr6vio de, no
minima, 30 jtrinta) diasl

b. por inadlmplemento de qualquer das obrigag6es por parte da CONTRATADA ou da CONTRATANTEI
G. na ocorr6ncia de faso fortuito ou de forma maior regularmente comprovado. impeditivo da execugao do

Contrato.

4.3 Na hip6tese de constatagao de impropriedade ou irregularldade na execugao do contrato, o mesmo sera
suspense. notificando-se a CONTRATADA para sanear a situagao. no puzo mgximo de 30 jtrintal dias.
sob pena de rescisio do contrato, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa.

)

\
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i$,EIUDEC
{=OBSERVXC6ESgEBXIS

5.1

5.2

Os bens que serif encaminhados a Cooperativa servo aqueles que possuam comprovada e absoluta
impossibilidade de aproveitamento por terceiros, para destinagao final ambientalmente adequada ou a sua
reciclagem.

Os objetos a serem encaminhados para o descarte deverio ser apreciados pda area responsavel pda
contrataQao (DFS), que deveri. apes a devida enumeragao dos itens (caracteristicas principais. peso e
etc). reavaliar a vantajosidade econ6mica/social da utilizagao do descarte de inservlveis frente a
possibilidade de alienagao dos bens

Para encaminhar ao descarte deverio ser observados, conforme o casa. todas as normas internas e

legislagao pertinente, bem coma, registry de ato em adequado procedimento administratlvo. realizagao de
baixa patrimonial/financeira, aprovagao de eventuais comiss6es internas ou aprovaQao da autoridade
competence.

5.3

( 5.4 Nio servo encaminhados para descarte os bens, que embora deteriorados, obsoletos, danificados e sem
utilizagao pda EMDEC, possam ser reutilizados por terceiros, visto que em tal casa, deverd ser realizado

procedimento pr6prio para avaliagao da conveni6ncia e oportunidade de doagao ou alienagao.

6-DOSRECURSOSFINANCEIROS

6.1 Nio haverd a transfer6ncia de recursos financeiros entre as panes.

qr.
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
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i6,EIUDEC
ANEXO i.A MODELO ORDER DE SERVigO N ' a02/2018

CONTRATO No: 002/2018
PALC No: 017/2017

OBJETO: prestagao de servigos de coleta, processamento ou comercializaQao de residuos s61idos reciclAveis

descartados e sucateados, inserviveis e nio reutiliz6veis pda EMDEC, classificados como sucata

eletroeletr6nica, sucata de metal, sucata de papel e outros typos de sucata e inserviveis.

CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
End: Rua Dr. Sayles Oliveira, 1028 - Vila Industrial

Campinas/SP - CEP: 1 3.035-270
CNPJ: 44.602.720/0001-00 1.E.

Fore:(19) 3772-1598/(19) 3772-1543
Contato: Ricardo Casonatto / Daniela Andrade da Silva

e-mail:

244.109.463.110

CONTRATADA: COOPERATIVA
TADEU.

End.: Rua Carlos Bellucci n ' 1 68 - Jardim Mirassol

Campinas/SP - CEP.: 13069-494
CNPJ: 03.764.31 1/0001-15

Fine:(..)
Contato:

ALiANQX DE COLETA E MANUSE10 DE RECICLAVEIS SAO JUDAS
)

e-mail

1. MATERIAISASEREM COLETADOS

2. LOCALEPRAZOPARACOLETA

2.1. Os materials se encontram disponiveis
n' , Bairro

para coleta na Rua/Av

Campinas/SP.

2.2. A CONTRATADA dever6 efetuar a Goleta do material em at6(.
recebimento desta Ordem de ServiQO.

dias corridos ap6s o

2.3. A coleta deverA ser previamente agendada atrav6s do e-mail

com o Sr.
ou pelo telefone

Campinas

Gestor do Contrato Gerente da Divisio de Servigos Corporativos

6'EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
Rua Dr. Salles Oliveira, n' 1028 -- Vila Industrial -- CEP 1 3035-270 -- Campinas/SP

Fine:(19)3772-4000
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