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TERMO DE CONTRATO Nº 036/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
TABAPUÃ E A EMPRESA MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA., TENDO COMO OBJETO A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSBORDO (SE NECESSÁRIO), 
TRASPORTE REGULAR E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS  
 
 
 

Pelo presente instrumento, as partes no final assinadas, de um lado, o MUNICÍPIO  
DE TABAPUÃ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 
45.128.816/0001-33, com sede na Av. Rodolfo Baldi nº 817, Centro, CEP 15.880-000, na 
cidade de Tabapuã - SP, neste ato representada pela Prefeita Municipal, a Sra. MARIA 
FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO, portadora da Cédula de Identidade (RG) nº 
9.832.968, inscrita no CPF sob n.º 002.888.488-45, doravante designada simplesmente 
CONTRATANTE, e, de outro lado, a Empresa MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA, inscrita no 
CNPJ sob nº. 00.405.527/0001-04, Inscrição Municipal na cidade de Araçatuba nº. 33096, com 
sede na Rua Marcos Toquetão, nº 1.336, Bairro Jussara, CEP 16.021-345, na cidade de 
Araçatuba-SP, neste ato representada pelo Sócio Administrador Sr. FERNANDO DID DAUD, 
portador do CPF nº. 979.877.438-87 e do RG nº. 5.148.451, de ora em diante denominada 
CONTRATADA, perante as testemunhas ao final nomeadas, formalizam o presente contrato de 
prestação de serviços, com inteira sujeição à Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações, firmado com respaldo no Processo de Licitação nº 036/2018 – Modalidade 
Pregão Presencial nº 013/2018, e por toda a legislação aplicável à espécie, subordinando-se, 
ainda, às cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 
 
1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução indireta e 
pelo regime de empreitada por preços unitários, de um conjunto de serviços relativos à Limpeza Pública, 
compreendendo coleta, transporte regular, transbordo (se necessário) e destinação final dos 
resíduos sólidos domiciliares, comerciais e industriais com características de domiciliares, em 
aterro sanitário licenciado pelos órgãos ambientais competentes, de acordo com as 
especificações do Anexo I que faz parte integrante deste ajuste, independentemente de 
transcrição. 

 
1.2. Os serviços que constituem o objeto desta Licitação deverão ser executados em conformidade com o 
Projeto Básico (Anexo I) e demais elementos técnicos constantes do Edital do Pregão Presencial n° 
013/2018. 
 
 
CLÁUSULA  SEGUNDA  
DO REGIME DE EXECUÇÃO E DO TIPO DE LICITAÇÃO 
 
2.1. O regime de execução do objeto da Licitação será indireto, na modalidade de empreitada por 
preço unitário. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA  
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DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 
3.1. A PREFEITURA pagará à CONTRATADA, nos termos da proposta vencedora que fica 
fazendo parte integrante deste instrumento, o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por tonelada 
de resíduos sólidos coletados.  
  
3.2. Para os devidos fins, os valores mensais e total para o período de 12 (meses) de vigência 
do contrato, são estimados em R$ 75.000,00  (setenta e cinco mil reais) e R$ 900.000,00  
(novecentos mil reais), respectivamente. 
 
3.3. Os preços aqui referidos constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela 
adequada e perfeita execução dos serviços. 
 
3.4. O valor permanecerá fixo e irreajustável durante os 12 (doze) primeiros meses de 
contratação.  
  
3.5. Ocorrendo modificação dos encargos considerados na composição dos preços, ditada por 
alteração na Legislação Federal, Estadual ou Municipal, poderá ser procedida a respectiva correção, 
para mais ou para menos, na medida em que a referida legislação, provocar reflexos na composição 
dos preços. 
 
3.6. Os faturamentos mensais pela prestação dos serviços contratados serão efetuados 
regularmente com base nas medições aprovadas pela Prefeitura, através do Departamento ao qual 
estão vinculados tais serviços. 
 
3.7.Os pagamentos serão efetuados mensalmente até o 30° (trigésimo) dia do mês que se seguir ao 
mês da execução dos serviços.  
 
3.8. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá 
ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer 
natureza. 
 
CLÁUSULA QUARTA 
DOS REAJUSTES 
 
4.1. Observada a periodicidade anual, os preços unitários serão reajustados de acordo com a 
variação do IPCA, tendo como data inicial o mês de apresentação da proposta. 
 
4.2. Se, no mês em que ocorrer o reajuste o índice ainda não for conhecido para efeito de 
medição dos serviços, o faturamento será feito provisoriamente nas bases vigentes, sendo que 
após a publicação do índice definitivo, a CONTRATADA emitirá fatura complementar a qual será 
paga em 05 (cinco) dias úteis. 
 
4.3.Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis, contados a partir da data base definida 
como sendo o mês de apresentação da proposta, por 12 (doze) meses. 
 

CLÁUSULA QUINTA  
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 
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5.1.Os serviços objeto deste contrato serão medidos pela Prefeitura, através das unidades 
apresentadas no Anexo II do Edital, ou seja, de acordo com as quantidades de tonelada coletada, 
transportada e disposta  no Aterro Sanitário. 
 
5.2. No caso dos serviços medidos na unidade por tonelada, o impedimento temporário do uso da 
balança, por caso fortuito ou de força maior, implicará na pesagem em outra balança indicada 
pela Contratada e aceita pelo Contratante. 
 
5.3. As medições dos serviços serão totalizadas sempre no último dia de cada mês. Os serviços 
serão apurados em boletins diários (tikets) correspondentes ao período entre o primeiro e último 
dia útil de cada mês, assinados pelos representantes da Prefeitura e da CONTRATADA, que 
servirão de base para se proceder ao cálculo da remuneração. 
 
5.4. Através destes boletins (tikets) a fiscalização deverá atestar a satisfatória realização dos 
serviços solicitados, sem o que eles não poderão constar da medição. 
 
5.5. Após realizada a medição e tomadas as providências necessárias, o processo será 
encaminhado ao Setor de Tesouraria ou a quem esta determinar para efeito de pagamento. 
 
CLÁUSULA SEXTA 
DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
6.1. A fiscalização do cumprimento do contrato caberá ao Contratante que indicará o departamento 
responsável pelos serviços. 
 
6.2. Verificada a ocorrência de irregularidade na execução dos serviços, caberá ao Contratante aplicar 
as penalidades previstas neste contrato. 
 
6.3. Durante toda a execução do contrato, a Prefeitura Municipal manterá um fiscal por ela designado, 
para o acompanhamento dos serviços e gestão do presente ajuste. 
 
6.4. A Contratada designará e manterá no local dos serviços engenheiro preposto, aceito pela 
Contratante, que a representará na execução deste contrato e que deverá manter constante contato 
com o fiscal designado e do qual obterá todas as informações referentes à execução e andamento dos 
serviços. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA 
DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
 
7.1. O objeto do Contrato somente será recebido quando perfeitamente de acordo com as 
condições contratuais e demais documentos que integram este instrumento. 
 
7.2. A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e segurança dos trabalhos, 
subsistirá, na forma da Lei, mesmo após a conclusão dos serviços contratados. 
 

CLÁUSULA OITAVA 
DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO E SUA DEVOLUÇÃO 
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8.1. A garantia contratual apresentada pela CONTRATADA é na modalidade de seguro-garantia, no 
valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), que corresponde a 5% (cinco por cento) do valor 
estimado da contratação, a qual será devolvida à CONTRATADA após o encerramento dos serviços, 
mediante requerimento. 
 
8.2. Se a garantia foi prestada em moeda corrente do País, haverá atualização monetária na forma 
da Lei nº 8.666/93 - Art. 56 - § 4°. 
 
CLÁUSULA NONA 
DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO  
  
9.1. O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da emissão da 
primeira Ordem de Início de Serviço, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos 
até o limite de 60 (sessenta) meses, de acordo com a previsão do inciso II do artigo 57 da Lei 
Federal nº 8.666/93, nos termos e condições previstas no Pregão Presencial n° 013/2018. 
 
9.1.1. A(s) prorrogação(ões) de prazo será(ão) formalizada(s) através de Termo de Aditivo 
Contratual, respeitadas as condições prescritas em lei. 
 
9.2. Em caso de prorrogação, a assinatura do termo aditivo ficará condicionado à apresentação 
de licenças de operação do transbordo (se necessário) e do Aterro Sanitário, válidas e emitidas 
pelos órgãos ambientais.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA  
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA FONTE DE RECURSOS 
 
10.1. As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta de 
dotações próprias do orçamento vigente, observada a seguinte classificação:  
Órgão: 02 – Poder Executivo - Unidade Orçamentária: 02.15 – Diretoria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos - Programa: 15.452.0020.2076 – Coleta e Disposição dos Resíduos Sólidos 
Urbanos - Categoria Econômica da Despesa: 3.3.90.39 – Ficha 414 - FONTE DOS 
RECURSOS: 01 - Tesouro Municipal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  
DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  
 
11.1. Compete à CONTRATADA:  
 
11.1.1. Realizar adequadamente os serviços contratados, de acordo com as especificações de 
que trata o Anexo I, utilizando as melhores técnicas, bem como substituindo os equipamentos 
e locais de destinação final dos resíduos, nas hipóteses de cassação de licença ou 
exaurimento do Aterro Sanitário, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE;  
 
11.1.2. Responder por todos os encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de 
acidentes de trabalho, oriundos da execução dos serviços e do pessoal nele envolvido;  
 
11.1.3. Responder, civil e criminalmente, pelos danos que causar a terceiros, em razão da 
inadequada execução dos serviços;  
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11.1.4. Atender, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas as requisições de correções 
feitas pela Contratante;  
 
11.1.5. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação;  
 
11.1.6. Submeter quando requisitado pelo contratante, os materiais utilizados na execução dos 
serviços à previa aprovação, arcando inclusive com os testes de qualidade quando necessário.  
 
11.2. Compete ao Município CONTRATANTE:  
 
11.2.1. Efetuar os pagamentos devidos, nos prazos e condições estabelecidas;  
 
11.2.2. Conceder à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato;   
11.2.3. Fiscalizar a execução dos serviços, através de servidor público especificamente 
designado para esse fim, e exigir o fiel cumprimento do avençado, promovendo as medições e 
conferências mensais para pagamento dos valores contratados.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  
DAS PENALIDADES E DA MULTA  
 
12.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ-
SP, pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição, a pessoa física ou jurídica que praticar qualquer dos atos contemplados no art. 7º da  
Lei Federal n.º 10.520/2002, em qualquer fase da licitação ou da execução do contrato dela 
decorrente. 
 
12.2. A aplicação da penalidade capitulada no subitem anterior não impossibilitará a 
incidência das demais cominações legais contempladas na Lei n.º 8.666/1993. 
 
12.3. De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA, garantida a prévia 
defesa, ficará sujeita à multa de 1% (um por cento) sobre o valor contratado, por dia de atraso 
em que, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, até o máximo de 10 (dez) 
dias, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93. 
 
12.4. Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste contrato, 
a contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções: 

 
a) advertência; 
 
b) multa de 15% (quinze por cento) do valor do contrato em caso de descumprimento das 
obrigações pactuadas; 
 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Tabapuã, pelo período de até 02 (dois) anos; 
 
d) declaração de inidoneidade de licitar ou contratar com a Administração Pública em geral, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
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sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo de sanção aplicada com base na alínea anterior. 
 

12.5. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente 
descontado da primeira parcela referente ao pagamento pela prestação dos serviços a que a 
contratada vier a fazer jus, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou 
quando for o caso, cobrado judicialmente. 

 
12.6. Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á 
comunicação escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as 
penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, 
informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente do órgão de controle 
externo. 

 
12.7. Independentemente da aplicação das penalidades retro indicadas, a(s) proponente(s) 
ficará(ão) sujeita(s), ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração e 
decorrentes de sua inadimplência, bem como arcará(ão) com a correspondente diferença de 
preços verificada em nova contratação, na hipótese da(s) proponente(s) classificada(s) não 
aceitar(em) a contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pela inadimplente. 
 
12.8. Para efeito de aplicação de qualquer penalidade são assegurados o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
12.9. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que 
implique no impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura, ou de declaração de 
inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  
DA RESCISÃO  
 
13.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, sem prejuízo das penalidades 
previstas neste contrato. 
 
13.2. Caberá   rescisão   deste   instrumento, sem que a CONTRATADA tenha direito a 
qualquer indenização, seja de que espécie for, na hipótese de inobservância de qualquer 
cláusula ou condição deste contrato e/ou a ocorrência de qualquer um dos motivos capitulados 
no artigo 78, seus incisos e §§, da Lei nº 8.666/93 e atualizações.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  
DAS PARTES INTEGRANTES DESTE CONTRATO 
 
14.1. Fazem parte integrante deste Contrato, independente de transcrição, o Edital da Pregão Presencial 
n° 013/2018 e respectivos anexos, bem como a proposta da CONTRATADA apresentada no 
referido certame. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  
DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
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15.1. O presente contrato poderá ser alterado de acordo com o que estabelece a Lei n° 8.666/93, art. 65, 
sempre respeitado o equilíbrio econômico-financeiro inicialmente pactuado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
16.1. Este instrumento é regido pelas cláusulas e condições aqui previstas, bem como pelas 
disposições contidas no Edital do Pregão Presencial n°. 013/2018 e seus anexos, da Lei Federal nº 
10.520/02, pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, e, subsidiariamente, pelos princípios de Direito 
Público e, ainda, no que couber, pelos dispositivos de Direito Privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 
DO FORO 
 
17.1. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes da presente Licitação e do Contrato, 
fica eleito o Foro da Comarca de Tabapuã, Estado de São Paulo, com renúncia expressa a 
qualquer outro, mesmo que privilegiado, independente do domicílio das partes . 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 
18.1. A CONTRATADA, na vigência do Contrato, será a única responsável, perante terceiros, pelos 
atos praticados pelo seu pessoal e pelo uso de veículos e equipamentos, não respondendo o 
CONTRATANTE, em hipótese alguma, por ressarcimentos e indenizações, seja a que título for.  
 
18.1.1. Serão também da inteira responsabilidade da CONTRATADA todos os seguros 
necessários, inclusive os relativos à garantia financeira para aquisição de equipamentos, à 
responsabilidade civil e ao ressarcimento eventual de todos os danos materiais ou pessoais causados a 
seus empregados ou a terceiros, bem como as obrigações de caráter fiscal, social e previdenciária. 
 
18.2. É vedado à CONTRATADA subcontratar ou transferir o contrato. 
 
18.3. Qualquer cessão ou subempreitada feita sem autorização da CONTRATANTE será nula e sem 
qualquer efeito, além de constituir infração contratual passível das cominações juridicamente cabíveis. 
 
18.4. O CONTRATANTE se reserva o direito de executar, de forma direta, ou através de outras 
empresas CONTRATADAS, nas áreas e locais elencados neste Edital, obras e serviços distintos dos 
abrangidos na presente Licitação. 
 
18.5. O CONTRATANTE poderá, a seu exclusivo critério, durante os últimos 30 (trinta) dias da 
vigência do contrato, determinar a gradativa redução dos serviços, quer seja para implantação de novo 
contrato, quer para execução com pessoal próprio. 
 
18.6. A critério exclusivo da CONTRATANTE poderão ser descontados dos pagamentos mensais 
devidos à CONTRATADA os valores devidamente apurados correspondentes aos prejuízos por esta 
causados àquela, sejam por si, por seus empregados ou prepostos. 
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18.7. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação.                                                                                                                               

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 
(três) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas, infra-assinadas. 

 
Município de Tabapuã, 29 de maio de 2018. 

 
 
 
 

 
MUNICÍPIO DE TABAPUÃ 

CONTRATANTE 
MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO – Prefeita Municipal 

 
 
 

MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA  
CONTRATADA 

FERNANDO DID DAUD –Sócio Administrador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testemunhas: 
 
 
1ª_____________________________                   
Nome: JOÃO CARLOS SERON       
CPF nº 029.657.178-46                                                
 
 
2ª_________________________________ 
Nome: VANESSA PERPÉTUA OLIVEIRA                                                         
CPF nº 214.792.448-21 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

(CONTRATOS) 
  

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TABAPUÃ  

CONTRATADA: MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA 

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 036/2018 

OBJETO: Contratação de empresa para realização de serviços de coleta, transporte, 
transbordo (caso necessário) e destinação final de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e 
industriais com características de domiciliares, produzidos no Município de Tabapuã-SP, em 
consonância com as especificações e quantitativos constantes no Anexo I.  
 
ADVOGADO(S)/NºOAB: (*)___________________________________________ 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:  
 
1.  Estamos CIENTES de que:  
 
a)  o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;  
b)  poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações 
de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na 
Resolução nº 01/2011 do TCESP;  
c)  além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem 
a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do 
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, 
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código 
de Processo Civil;  
d)  Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato 
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 
  
2.  Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
  
a)  O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação;  
 
b)  Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.  

 
Tabapuã, 29 de maio de 2018. 

 
 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  
Nome: Maria Felicidade Peres Campos Arroyo 
Cargo: Prefeita Municipal 
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CPF nº 109.285.408-80 e R.G. nº 10.124.043-0 
Data de Nascimento: 07/04/1961 
Endereço residencial completo: Av. Rodolfo Baldi n.1.377 
E-mail institucional: gabinete@tabapua.sp.gov.br 
E-mail pessoal: feli.gabinete@gmail.com 
Telefone(s): Assinatura:_______________________________________________________ 
 
 
Responsáveis que assinaram o ajuste:  
 
Pelo CONTRATANTE:  
Nome: Maria Felicidade Peres Campos Arroyo 
Cargo: Prefeita Municipal 
CPF nº 109.285.408-80 e   R.G. nº 10.124.043-0 
Data de Nascimento: 07/04/1961 
Endereço residencial completo: Av. Rodolfo Baldi n.1.377 
E-mail institucional: gabinete@tabapua.sp.gov.br 
E-mail pessoal: feli.gabinete@gmail.com 
Assinatura: _______________________________________________________  
 
 
Pela CONTRATADA:  
Nome: FERNANDO DIB DAUD 
Cargo: Sócio Administrador 
CPF: 979.877.438-87              RG: 5.148.451 SSP/SP                  
Data de Nascimento: 16/09/1954 
Endereço residencial completo: Rua Cel. Melo de Oliveira, nº. 55, Apto 161, Perdizes, CEP: 
05011-040, São Paulo/SP. 
E-mail institucional: contato@monteazulambiental.com.br 
E-mail pessoal: contato@monteazulambiental.com.br 
Telefone(s): 018-3608-8998 
Assinatura: _______________________________________________________  
 
Advogado:  
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato Nº 036/2018; Contratante: Município de Tabapuã-SP - CNPJ. nº 45.128.816/0001-33; 

Contratada: MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 00.405.527/0001-

04; Licitação Processo nº. 036/2018, Pregão Presencial nº. 013/2018; Objeto: Contratação de 

empresa especializada para execução indireta e pelo regime de empreitada por preços unitários, de um 

conjunto de serviços relativos à Limpeza Pública, compreendendo coleta, transporte regular, 

transbordo (se necessário) e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais e 

industriais com características de domiciliares, em aterro sanitário licenciado pelos órgãos 

ambientais competentes, de acordo com as especificações do Anexo I que faz parte integrante 

deste ajuste, independentemente de transcrição.; Prazo de vigência: 12 (doze) meses, contados 

a partir da emissão da primeira Ordem de Início de Serviço; Valor total (para o período de 12 

meses): R$ 900.000,00; Classificação dos recursos orçamentários: Órgão: 02 – Poder 

Executivo - Unidade Orçamentária: 02.15 – Diretoria Municipal de Obras e Serviços Públicos - 

Programa: 15.452.0020.2076 – Coleta e Disposição dos Resíduos Sólidos Urbanos - Categoria 

Econômica da Despesa: 3.3.90.39 – Ficha 414 - FONTE DOS RECURSOS: 01 - Tesouro 

Municipal, data da assinatura: 29/05/2018.- MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO – 

Prefeita Municipal.- PUBLIQUE-SE. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


