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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CONTRATO Nº 10.566/21  

PROCESSO Nº 120.392/21 

Dispensa de Licitação com base no art. 24, Inciso VIII, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BAURU E A EMPRESA 

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE 

BAURU – EMDURB. 

 

 

 Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE BAURU, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 

na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, nesta cidade de Bauru, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 46.137.410/0001-80, neste ato 

representado pela Prefeita Municipal, Sra. SUÉLLEN SILVA ROSIM, doravante denominado “CONTRATANTE” e a EMPRESA 

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU - EMDURB, inscrita junto ao CNPJ/MF sob nº 

50.778.851/0001-38, Empresa Pública Municipal, criada pela Lei Municipal nº 2.166, de 25 de setembro de 1.979, alterada pela Lei Municipal 

nº 2.602, de 10 de janeiro de 1.986 e reestruturada pela Lei Municipal nº 3.570, de 02 de junho de 1.993, com sede na Praça João Paulo II, s/nº, 

Terminal Rodoviário, Jardim Santana, na cidade de Bauru/SP, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. LUIZ CARLOS DA COSTA 

VALLE, brasileiro, casado, engenheiro civil, nomeado através do Decreto Municipal nº 15.205, de 01 de janeiro de 2.021, portador do RG nº 

6.905.083 SSP/SP e CPF nº 799.138.908-10, residente e domiciliado na cidade de Bauru/SP, simplesmente denominada “CONTRATADA”, 

com fulcro no art. 24, inciso VIII, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, tem entre si, justo e contratado as cláusulas a seguir: 

 

Cláusula Primeira: DO OBJETO 

 

1.1. A CONTRATADA, por força do presente instrumento, obriga-se à PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE 08 

(OITO) ECOPONTOS INCLUINDO RECEBIMENTO, MANUSEIO/ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO/TRANSPORTE DOS 

RESÍDUOS; BEM COMO A MANUTENÇÃO DOS ECOPONTOS; E EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, DO 

CONTRATANTE, em conformidade com o termo de referência constante no Processo Administrativo nº 120.392/21. 

 

1.2. O serviço descrito na cláusula anterior encontra-se detalhado no Anexo I – Termo de Referência, quanto à forma de 

execução, periodicidade e quantidade, fazendo parte integrante do presente contrato como se nele estivesse transcrito. 

 

Cláusula Segunda: DO PRAZO 

 

2.1. O prazo do presente contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, 

justificadamente, nos termos do disposto no artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993.  

 

Cláusula Terceira: DO PREÇO E REAJUSTE 

 

3.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela prestação de serviço, os seguintes valores, respectivamente: 

 

Item  Un. Quant. Descrição Valor Mensal Valor Anual 

1 Meses 12 

CONTRATAÇÃO de Empresa para prestação de serviço de gestão 

de 08 (oito) Ecopontos incluindo recebimento, 

manuseio/armazenamento e destinação/transporte dos resíduos; 

bem como a manutenção dos Ecopontos; e execução de Programa 

de Educação Ambiental, conforme termo de referência anexo.  

R$ 148.111,26 R$ 1.777.335,12 

  TOTAL: R$ 1.777.335,12 

 

3.2. O valor total estimado para o presente contrato será de R$ 1.777.335,12 (um milhão, setecentos e setenta e sete mil, 

trezentos e trinta e cinco reais e doze centavos), que será suportado pela Dotação Orçamentária do Município de Bauru, da Secretaria Municipal 

do Meio Ambiente. 

 

3.3. Os preços fixados poderão ser reajustados após o decurso de 12 (doze) meses, contados da data publicação do presente 

instrumento, com base na variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), ou outro índice oficial que venha a ser 

expressamente determinado pelo CONTRATANTE. 

 

3.4. O pedido de realinhamento dos preços do contrato, para manter seu equilíbrio econômico, deverá ser feito ao 

CONTRATANTE com os documentos pertinentes a comprovação do pedido, nos termos do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 

1.993. 

 

Cláusula Quarta: DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

4.1. A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços elencados na Cláusula Primeira, item 1.1, utilizando-se das melhores 

condições e com pessoal capacitado, sem ônus adicional aos preços pactuados. 

 

4.2. A CONTRATADA deverá manter o CONTRATANTE informado de todo o andamento da execução do objeto, prestando-

lhe, sempre que necessário, todas as informações solicitadas. 

 

4.3. A CONTRATADA fica única, exclusiva e totalmente responsável pelo recolhimento de todos os encargos sociais de seus 

empregados nos prazos legais, decorrentes da presente contratação e sua execução. 
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4.4. O CONTRATANTE se obriga a cumprir todas as cláusulas e condições previstas neste contrato, fornecendo o necessário 

para a execução do serviço ora contratado. 

 

4.5. A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente ao CONTRATANTE, qualquer fato anormal que porventura venha a 

ocorrer durante a execução do serviço. 

 

4.6. O CONTRATANTE reserva-se o direito de fiscalizar a prestação dos serviços, podendo recusá-lo caso esteja em desacordo 

com o pactuado, bem como adotar as demais providências que se fizerem necessárias. 

 

4.7. O CONTRATANTE designa, como Gestores deste contrato, os seguintes servidores: 

 

a) Gestor Titular: Sr. SIDNEI RODRIGUES, matrícula nº 27.658, portador do RG nº 24.345.481-8 e CPF nº 

135.643.198-40; 

 

b) Gestor Suplente: Sr. MARCOS PICCOLI FERREIRA, matrícula nº 30.358, portador do RG nº 40.739.133-2 e 

CPF nº 305.515.888-10. 

 

Cláusula Quinta: DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

5.1. Os serviços prestados pela CONTRATADA serão aferidos de acordo com os critérios fixados no Anexo I. 

 

5.2. Para execução de serviços supervenientes e extraordinários, em caso de acidente de grandes proporções, a 

CONTRATANTE poderá autorizar a execução dos serviços, devendo expedir Ordem de Serviço em até 02 (dois) dias úteis. 

 

5.3. A CONTRATADA se obriga a elaborar relatório detalhado dos serviços executados quinzenalmente, compreendendo os 

dias 05 à 20 e 21 à 04 do mês, emitindo o Recibo de Prestação de Serviço correspondente. 

 

Cláusula Sexta: DO PAGAMENTO 

 

6.1. O fechamento dos serviços prestados será realizado quinzenalmente pela CONTRATADA, com a subsequente emissão do 

respectivo Recibo de Prestação de Serviços. 

 

6.2. A CONTRATADA se obriga a apresentar juntamente com o Recibo de Prestação de Serviço, o correspondente relatório 

previsto na Cláusula Quinta, item 5.3, para conferência, aprovação e pagamento pelo CONTRATANTE. 

 

6.3. O pagamento será efetuado até o 5º (quinto) dia útil, obedecida a ordem cronológica de sua exigibilidade, contados a partir 

da data da liberação do CONTRATANTE, observadas as cláusulas contratuais a respeito, mediante ordem bancária através de instituição 

financeira a ser determinada pela CONTRATADA. 

 

6.4. A CONTRATADA, com base no artigo 71, § 2º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com a redação dada pela 

Lei Federal nº 9.032, de 28 de abril de 1.995, deverá comprovar, o recolhimento prévio das contribuições previdenciárias incidentes sobre a 

remuneração dos segurados, incluída no Recibo de Prestação de Serviço, correspondente aos serviços executados, quando do pagamento da 

referido Recibo de Prestação de Serviço pelo CONTRATANTE, nos termos do artigo 31, parágrafos 3º e 4º da Lei Federal nº 8.212, de 24 de 

julho de 1.991. 

 

6.5. No Recibo de Prestação de Serviço deverá constar “Município de Bauru”, Praça das Cerejeiras, nº 1-59, CNPJ nº 

46.137.410/0001-80, bem como a descrição dos serviços realizados, quantidades, preço unitário e total. 

 

Cláusula Sétima: DAS SANÇÕES 

 

7.1. No caso de atraso injustificado na execução do contrato ou de sua inexecução parcial, o CONTRATANTE reserva-se o 

direito de rescindir o contrato e aplicar multa moratória de 2% (dois por cento) ao dia, até o total de 05 (cinco) dias, sobre o valor do contrato, 

além das demais sanções previstas no art. 87, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, quais sejam: 

 

7.1.1. Advertência; 

 

7.1.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato em caso de rescisão unilateral; 

 

7.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo 

não superior a 02 (dois) anos; 

 

7.1.4. Declaração de inidoneidade de licitar e/ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 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 

depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

Cláusula Oitava: DA RESCISÃO 

 

8.1. O CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, com base e na forma das disposições do art. 77 e seguintes da Lei Federal 

nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 
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8.2. Verificada, eventualmente a rescisão do contrato, pagar-se-á à CONTRATADA, apenas o valor dos serviços já realizados. 

 

Cláusula Nona: DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1. O presente contrato é regido, no que couber, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e demais normas de direito 

público, sendo plenamente aceito pelas partes. 

 

9.2. A CONTRATADA, nos termos do § 1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993, fica obrigada a 

aceitar, nas mesmas condições da sua proposta, os acréscimos ou supressões, mediante aditamento contratual. 

 

9.3. A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir este contrato, no todo ou em parte, sem expressa anuência do 

CONTRATANTE. 

 

9.4. Para as questões suscitadas entre as partes contratantes e que não sejam resolvidas amigavelmente na esfera administrativa, 

fica eleito o foro da comarca de Bauru, Estado de São Paulo, para a solução judicial, desistindo as partes de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

 E, por estarem as partes justas e de pleno acordo no que se refere aos termos do presente contrato, firmam o mesmo em 04 

(quatro) vias de igual teor e forma, após lido e achado conforme em todos os seus termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

perante as testemunhas abaixo nomeadas. 

 

 Bauru, 03 de dezembro de 2.021. 

 

 

 

 

 

SUÉLLEN SILVA ROSIM 

PREFEITA MUNICIPAL 

 

 

 

 

LUIZ CARLOS DA COSTA VALLE 

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU - EMDURB 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

              

NOME:       NOME: 

RG:       RG: 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GESTÃO DOS ECOPONTOS 

 

1 OBJETO 

 

1.1. O presente “Termo de Referência” tem por objeto a CONTRATAÇÃO de Empresa para prestação de serviço de gestão de 08 (oito) 

Ecopontos incluindo recebimento, manuseio/armazenamento e destinação/transporte dos resíduos; bem como a manutenção dos Ecopontos; e 

execução de Programa de Educação Ambiental. 

 

1.1.1. Para a gestão haverá a cessão de equipamentos a título precário, de bens e equipamentos dos 8 (oito) Ecopontos, conforme 

descrito no item 3; 

 

1.1.2. A contratação do serviço corresponde ao período de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 

períodos, justificadamente, nos termos do disposto no artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

2 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA GESTÃO DOS ECOPONTOS 

 

2.1. Os serviços prestados nos Ecopontos compreendem a gestão dos resíduos por meio de seu recebimento, o manuseio e armazenamento, 

a destinação/transporte; a manutenção dos Ecopontos e a realização de programa de educação voltado ao tema. 

 

2.2. Do Recebimento 

 

2.2.1. Utilizar os espaços públicos, descritos no item 3 “Locais e equipamentos da cessão para prestação dos serviços”, para 

recepção gratuita de: 

 Resíduo da Construção Civil (RCC), conforme estabelecido no Decreto Municipal nº 11.689/2011, com volume 

de até um metro cubico a cada 120 (cento e vinte) dias; 

 Volumosos (Sofás, Colchões, Armários, etc.), com até 3 (três) unidades por ano; 

 Madeiras (Madeira de Construção ou similares), com volume até um metro cúbico a cada 120 (cento e vinte) 

dias; 

 Resíduos de Jardinagem (Massa Verde), com volume até um metro cúbico a cada 120 (cento e vinte) dias; 

 Pneus, 4 (quatro) unidades por ano; 

 Eletrônicos; e 

 Recicláveis. 

 

2.2.2. Os resíduos listados deverão ser recebidos em pequenas quantidades. 

 

2.2.3. Fica vedada a recepção de resíduos em grandes quantidades, bem como os classificados como resíduos de serviços de 

saúde, orgânicos e industriais. 

 

2.2.4. Cabe a CONTRATADA inspecionar os resíduos no ato da entrega de forma a identificar o tipo e garantir o não 

recebimento de material divergente do listado no item 3.2.1. 

 

2.2.5. Para a recepção dos resíduos no Ecoponto, a CONTRATADA deve solicitar ao munícipe no ato da entrega de material, os 

seguintes dados: nome completo, CPF, endereço da origem dos resíduos, que transportou o resíduo até o Ecoponto, tipo de material 

que será descartado e sua respectiva quantidade. A empresa deverá preencher formulário (em anexo) com os dados fornecidos pelo 

gerador.  

 

2.2.6. A CONTRATADA deverá realizar o cadastro dos transportadores (prestadores de serviço de transporte para o gerador do 

resíduo) de resíduos e manter o cadastro do mesmo atualizado. Para cadastro deverão ser registrados o Nome do prestador de serviço, 

CPF, endereço, telefone, e-mail, CNPJ (se houver), e placa do veículo utilizado para o transporte. 

 

2.2.7. No caso de entregas nos Ecopontos realizadas por prestador de serviço que está realizando transporte de RESÍDUOS do 

GERADOR, o mesmo deverá fornecer os dados do gerador para fins de preenchimento do formulário, e deverá ter seu cadastro como 

transportador. 

 

2.2.8. Será vedado o descarte de transportadores sem cadastro ou se não tiverem os dados do gerador.  

 

2.2.9. A CONTRATADA deve orientar o munícipe indicando o local correto para a realização do descarte de cada material, 

conforme identificação no interior de cada Ecoponto, e sempre que possível auxiliar no descarregamento dos materiais, 

principalmente quando se tratar de pessoas com alguma limitação física ou idosas. 

 

2.2.10. A Empresa deverá dar prioridade ao atendimento do munícipe.  

 

2.2.11. O horário para recepção de resíduos nos Ecopontos de segunda a sábado com início às 07h00min e fechamento às 

19h00min e aos domingos e feriados nacionais das 08h00min às 16h00min exceto nos feriados de natal (25/12) e de ano novo 

(01/01) quando permanecerão fechados. 

 

2.2.12. Em cada Ecoponto durante todo o turno de trabalho deverá haver no mínimo dois funcionários ou colaboradores. 
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2.3. Do manuseio e Armazenamento dos resíduos 

 

2.3.1. Para efeitos de segregação os resíduos deverão ser classificados como: 

 Resíduo da Construção Civil (Rcc) 

 Volumosos (Sofás, Colchões, Armários, etc.) 

 Madeiras (Madeira de Construção ou similares) 

 Resíduos de Jardinagem (Massa Verde) 

 Pneus 

 Eletrônicos 

 Recicláveis 

 

2.3.2. Cada resíduo deverá ser armazenado de forma segregada por tipo, em local apropriado, sendo responsabilidade da 

CONTRATADA mante-los seguros e protegidos, até que sejam transportados as áreas de destinação. 

 

 Resíduo da Construção Civil (Rcc): caçamba estacionária; 

 Volumosos (Sofás, Colchões, Armários, etc.): espaço ao ar livre dentro do ecoponto, conforme indicação no 

local; 

 Madeiras (Madeira de Construção ou similares): espaço ao ar livre dentro do ecoponto, conforme indicação no 

local; 

 Resíduos de Jardinagem (Massa Verde): caçamba estacionária 

 Pneus: local no interior do ecoponto, conforme indicação no local; 

 Eletrônicos: local impermeabilizado com cobertura no interior do ecoponto 

 Recicláveis: Big Bags fornecidos pelo prestador do serviço. 

 

2.3.3. A CONTRATADA deve manter a segregação adequada dos resíduos recebidos, executando-a quando necessário, se 

detectada a mistura.  

 

2.3.4. Utilizar BIG BAGs em todos os Ecopontos para acondicionamento de materiais recicláveis. 

 

2.4. Da destinação/transporte dos resíduos 

 

2.4.1. Diariamente todos os resíduos recebidos nos Ecopontos deverão ser transportados até as áreas de destinação, em locais 

previamente definidos pelo Poder Público, dentro do Município de Bauru; 

 

2.4.2. A CONTRATADA será responsável pela destinação/transporte dos resíduos classificados como recicláveis e eletrônicos, 

recebidos nos Ecopontos, devendo prover os recursos necessários para sua execução; 

 

2.4.3. Os resíduos recicláveis deverão ser distribuídos de maneira igualitária entre as cooperativas legalmente reconhecidas pelo 

poder público levando-se em consideração o número de funcionários a elas vinculados. A CONTRATADA deverá disponibilizar os 

meios necessários para realização transporte dos materiais reciclados devidamente acondicionados em BAGs até as cooperativas 

legalmente constituídas; 

 

2.4.4. Todos os resíduos transportados deverão ser pesados. Para validade da pesagem as balanças devem ser aferidas pelo 

INMETRO com o CERTIFICADO DE CONFORMIDADE válido dentro do período da execução do serviço. 

 

2.4.5. No período de novembro de 2.019 a outubro de 2.020 o registro dos resíduos eletrônicos e recicláveis transportados 

totalizaram 2.484,60 toneladas; 

 

2.4.6. Da manutenção dos Ecopontos; 

 

2.4.7. Toda a área interna e externa deverá ser mantida limpa e capinada, incluindo a remoção de resíduos; 

 

2.4.8. Fica estabelecida como área interna, o espaço físico delimitado pelo cercamento/alambrado, entendido como o Ecoponto; 

 

2.4.9. Fica estabelecida como área externa o espaço do cercamento/alambrado que delimita o Ecoponto até 2 metros de distância 

do seu entorno; 

 

2.4.10. Deverá ser mantida com recursos da CONTRATADA toda a estrutura existente nos Ecopontos (placas, área interna, 

containers, etc), de forma a manter e conservar o local e sua organização; 

 

2.4.11. Devem ser mantidas as sinalizações locais, readequando placas se necessário, prevendo sua manutenção e reposição; 

 

2.4.12. Manter vigilante em todos os Ecopontos após o horário de encerramento do atendimento aos usuários até sua reabertura no 

próximo dia, inclusive nos feriados de natal (25/12) e de ano novo (01/01). 

 

2.5. Programa de Educação Ambiental 

 

2.5.1. O Programa de Educação Ambiental será voltado principalmente aos resíduos e abrangera ações continuadas para 

engajamento da população. As ações envolvem mídia falada, mídia escrita, carro de som, distribuição de sacos personalizados, etc; 
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2.5.2. A mídia falada deverá ser realizada em meios de comunicação como rádio e midias sociais, sendo no mínimo 2 horas/mês 

para os veículos do tipo rádio e ou tv e frequencia semanal, inovando os conteúdos mensalmente, para as mídias sociais;  

 

2.5.3. A mídia escrita deverá abranger conteúdos instrutivos a serem publicados em revistas/jornais e mídias digitais, com 

frequência mensal e semanal respectivamente; 

 

2.5.4. O Carro de som deverá divulgar informações em áudio levando aos diferentes bairros conteúdo educativo quanto aos 

resíduos, ecopontos, e afins, com no mínimo de 10 horas mensais; 

 

2.5.5. Deverão ser adquiridos 11 mil sacos de capacidade mínima de 100 Litros, personalizados, para cada mês, para serem 

distribuídos para todo munícipe que entregue recicláveis nos Ecopontos, no total de 132 mil para os 12 meses. A estratégia de entrega 

e abordagem deverá ser avaliada a cada mês com medição da eficiência pelo retorno dos sacos com materiais, que deverá ser 

controlado pela empresa para apresentação de dados em relatório, e planejamento de ações. Os sacos devem ser disponibilizados em 

todos os Ecopontos, distribuídos proporcionalmente a quantidade de atendimentos de cada um; 

  

2.5.6. Todos os conteúdos divulgados deverão ser aprovados para divulgação, devendo representar a contratação pela Prefeitura 

Municipal de Bauru; 

 

2.5.7. Todas as ações realizadas deverão constar nos relatórios mensais, devendo incluir para este programa a quantidade de 

acesso as diferentes mídias, engaje e/ou compartilhamento, registros fotográficos, comprovantes e contratos firmados, além da 

criação de indicadores, ou quantitativos com porcentagens, que sejam relevantes e demonstrem o retorno social das ações realizadas; 

 

2.5.8. No relatório, as ações deverão ser descritas de forma clara e com detalhamento suficiente para verificação do executado, 

podendo abranger os recursos investidos, metodologia, números alcançados, locais da execução, fatos ocorridos, relatos, 

manifestações da população, etc. 

 

2.6. Orientações gerais 

 

2.6.1. Fica vedada quaisquer comercializações nos Ecopontos. 

  

2.6.2. Fica vedada a triagem nos Ecopontos, bem como desvios de quaisquer resíduos recebidos, sem a devida autorização da 

SEMMA. 

 

2.6.3. Zelar e manter às suas custas a manutenção dos equipamentos cedidos, seus insumos, a manutenção do espaço físico 

cedido em perfeito estado de conservação, sua segurança e limpeza interna e externa, asseio e organização do local até o transporte 

dos resíduos; 

 

2.6.4. Não ceder o espaço a terceiros sob qualquer hipótese bem como não poderá permitir a participação de terceiros na 

consecução do objeto do presente objeto, ainda que a título gratuito ou mediante relação empregatícia; 

 

2.6.5. Solicitar autorização da SEMMA para qualquer alteração física do local cedido, bem como dos equipamentos colocados à 

disposição, fazendo inclusive Boletim de Ocorrência Policial em caso de danos ou acidentes causados por terceiros; 

 

2.6.6. Toda e qualquer benfeitoria necessária a ser realizada nos objetos cedidos, deverão ser precedidas de autorização, e serão 

incorporadas ao patrimônio da CONTRATANTE ao término deste termo, não sendo objeto de indenização futura; 

 

2.6.7. Preencher o formulário de descarte dos Ecopontos, documento que controla a entrada e saída de material, digitalizar as 

informações e entregar os dados quantitativos em planilha Excel com periodicidade mensal, sob pena de advertência. O formato dos 

dados a serem apresentados deverá ser conforme descrito no Anexo I; 

 

2.6.8. Restituir os bens cedidos no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias depois de findo o prazo de vigência do 

presente contrato ou, seu encerrado por qualquer razão, os bens cedidos deverão ser restituídos ao Município, nas mesmas condições 

em que estava quando o recebeu, respondendo a CONTRATADA pelos danos ou prejuízos causados. 

 

3. DOS LOCAIS E EQUIPAMENTOS DA CESSÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

3.1. DA LOCALIZAÇÃO DOS ECOPONTOS 

 

01- Antônio Eufrásio de Toledo – Rua Sorocabana, quadra 2. 

02- Mary Dota – Rua Américo Finazzi, quadra 4. 

03- Jardim Redentor/Geisel – Rua Noé Onofre Teixeira, quadra 3. 

04- Pousada da Esperança – Rua Dionísio Momesso, quadra .1 

05- Edson Francisco da Silva – Rua Dulce Duarte Carrijo, quadra 4. 

06- Parque Viaduto – Rua Bernardino de Campos, quadra 28. 

07- Engenheiro Octávio Rasi – Rua Manoel Lopes Neves, quadra 1. 

08 - Vânia Maria – Rua Francisco do Rego Carranca, quadra 1.  
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3.2. DOS EQUIPAMENTOS NOS ECOPONTOS EXISTENTES 

Ecopont

o 

Patrimônio 

Container 

Quantidade 

Caçambas 

Patrimonio 

Totem 

Cobertura com 

telha 

fibrocimento 

Piso de 

concreto 

Hidrometr

o e Poste 

de energia 

Cercamento 

do Perímetro 

01 96102 4 126347 Não Sim Sim Total 

02 96100 4 126342 Sim Sim Sim Total 

03 96099 4  Sim Sim Sim Total 

04 96101 4 126343 Sim Sim Sim Total 

05 96104 4 126344 Sim Sim Sim Total 

06 103883 4  Sim Sim Sim Total 

07 115300 4 126341 Sim Sim Sim Total 

08 - 3 - Sim Sim Sim Total 

 

3.2.1. DA ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NOS ECOPONTOS 

 

3.2.1.1. CONTAINER HABITÁVEL COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:  

 

Confeccionado em chapa de aço galvanizado com pintura externa na cor branca neve; comprimento mínimo de 6 metros; - 

largura mínimo de 2,30 metros; - altura mínima de 2,40 metros; - forração térmica lateral e superior (teto); - composto por 

um banheiro de largura de 1,0m com pia e torneira, vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, um ponto com a 

instalação de um chuveiro elétrico, luminária com lâmpada fluorescente compacta, acesso através de porta com abertura 

interna e vitrô com grade para ventilação; um escritório com largura de 3,00 m, porta com abertura externa com fechadura 

e dois suportes com cadeados de 30 mm, vitrô de no mínimo 1,0 m de largura com grade com duas tomadas de uso geral e 

uma luminária com lâmpada fluorescente compacta já instaladas; Almoxarifado com largura de 2,00m com uma tomada 

de uso geral e uma luminária com lâmpada fluorescente compacta já instaladas; Instalação elétrica adequadas através de 

quadro elétrico com circuito independentes para alimentação da iluminação externa através de refletores e tomadas 

internas. 

 

3.2.1.2. CAÇAMBA ESTACIONÁRIA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:  

 

Caçamba estacionária para entulhos e similares, para transporte em caminhão polinguidaste, capacidade de 5m³, chapa 

1/8" em chapas douradas a frio com reforço sem "U" tanto nas laterais como na traseira e dianteira, suporte inferior para 

basculagem de cantoneira dobrada a frio e travessão de aço, laminado de 1.1/4" de diâmetro e suporte para pega nas 

laterais de 1.3/4" de diâmetro com reforço em perfis "U" dobrado a frio, 04 drenos na parte inferior para escoamento de 

líquidos, pintura com fundo óxido de ferro e acabamento em tinta a base de poliuretano a dois componentes, na cor 

amarelo canário, com faixas refletivas de acordo com o sistema de sinalização aprovado pelo Contran e Normas 

Aplicativas para coletas de resíduos pela portaria do Conam a com logomarca da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 

da Prefeitura Municipal de Bauru, numeração de 25 a 96. As soldas terão que ser inspecionadas para certificação de 

defeitos e incorreções de soldabilidade e ensaios por líquidos penetrantes, deverá atender as normas da ABNT; 

 

3.2.1.3. TOTEM COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:  

 

Especificação do totem: a estrutura possui dimensão de 2,00 x 6,00m, em tubo galvanizado 4” (sem reduções de diâmetro), 

chapa 12 (2,65 mm) em aço galvanizado com aplicação de tinta esmalte verde bandeira. Placa: em chapa galvanizada 16 

(1,50 mm), recoberta por tinta esmalte branca aplicada com compressor sobre a frente e o verso da chapa. Gráficos: 

logotipos e fontes adesivadas na face frontal da placa. Sustentação: a sustentação da estrutura é através de 2 pés (chapa 

galvanizada 7/32 - 5,56 mm) soldados em base de travamento (chapa galvanizada 3/4 – 19 mm), cuja fixação é por 

chumbadores definidos pelo engenheiro responsável pela instalação do totem quando da época. 

 

4. PRESTAÇÃO DE CONTAS  E DO PAGAMENTO 

 

4.1. Elaborar relatório com periodicidade mensal com o quantitativo de todos os atendimentos e tipos de resíduos recebidos nos 

Ecopontos assim como, a descrição de todas as ações realizadas para fins de manutenção, educação ambiental e ou divulgação nas 

mídias sociais; 

 

4.2. O relatório deverá ser apresentado em via impressa e digital; 

 

4.3. Deverá constar no relatório: 

 Formulário de controle dos Ecopontos digitalizado, e dados em planilha Excel, incluindo os quantitativos baseados nos 

dados dos formulários.  

 Horas disponibilizadas para o atendimento ao munícipe 

 Análise quantitativa e qualitativa por tipo de resíduo e por Ecoponto com gráficos respectivos 

 Número de atendimentos para o recebimento de resíduos por tipo e por Ecoponto 

 Descrição das ações do programa de educação ambiental com retorno dos resultados alcançados junto a população e relato 

de quantidades executadas. 

 Descrição de ocorrências se houver.  
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4.4. O relatório mensal deverá ser entregue até o dia 10 de cada mês, ou próximo dia útil. 

 

4.5. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, a contar da entrega da nota fiscal na Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente, obedecendo à ordem cronológica de sua exigibilidade mediante ordem bancária através de instituição financeira a ser 

determinada pela CONTRATADA.  

 

4.5.1. Anteriormente a emissão da Nota Fiscal, deverá ser apresentado relatório ao gestor do contrato, contendo os 

serviços prestados, e somente após aprovação de tal relatório será autorizada a emissão da nota fiscal. 

 

4.6. O contrato não sofrerá quaisquer tipos de alteração em seu valor, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 65 da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

4.7. Na eventual hipótese de problemas orçamentários e ou financeiros por parte do CONTRATANTE, a realização dos 

serviços poderá vir a ser suspensa até a devida adequação, ou mesmo cancelada, sem que isso represente quebra de contrato a ensejar 

rompimento de avença e ou justificar pagamento de multa.  

 

4.8. No caso de atraso no pagamento por parte do CONTRATANTE haverá a incidência de juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês ou fração, a contar da data prevista para pagamento até o efetivo pagamento.  

 

4.9. As Notas Fiscais deverão conter o número do contrato, a modalidade licitatória e o número da licitação.  

 

4.9.1. A Nota Fiscal deverá obrigatoriamente estar acompanhada dos seguintes documentos:  

 

4.9.1.1. Apresentar a regularidade fiscal com as seguintes certidões : Certidão Negativa de Débitos relativos 

aos tributos federais e a dívida ativa da união, certificado de regularidade do FGTS-CRF, Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa de Débitos Municipais e Certidão Negativa de Débitos tributários da 

dívida ativa do Estado de São Paulo; 

 

4.9.1.2. A nota fiscal deverá ser apresentada acompanhada do comprovante de pagamento das contribuições 

sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social) e da Regularidade trabalhista, 

correspondentes ao mês da ultima nota fiscal ou fatura vencida, quando empregados/associados diretamente 

vinculados à execução contratual.  

 

4.9.2. No caso da CONTRATADA se omitir na apresentação dos documentos acima descritos, o CONTRATANTE efetuará a 

notificação para que a CONTRATADA apresente os documentos no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar do 

recebimento da notificação, sob pena de abertura de procedimento de aplicação de penalidades, estando sujeita a rescisão unilateral 

do contrato, nos termos do art. 78, I c/c art. 79 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1.993 e da denúncia da situação ao órgão 

competente do Ministério do Trabalho e Emprego para as providências pertinentes;  

 

4.9.3. Também no corpo da Nota Fiscal, deverá a CONTRATADA, destacar a retenção do ISSQN quando obrigatórias. Em caso 

negativo, a CONTRATADA deverá apresentar declaração formal de que é beneficiária de tal(is) isenção(ões).  

 

4.10. Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas à execução do presente contrato, cabendo ao 

CONTRATANTE exclusivamente o pagamento da importância CONTRATADA. 

4.11.Fica vedado qualquer faturamento por parte de terceiros. 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES: 

 

5.1. DA CONTRATADA: 

 

5.1.1 Receber a titulo precário e utilizar os equipamentos descritos no item 2 e bens exclusivamente para cumprir o objeto contratado; 

 

5.1.2 Disponibilizar funcionário devidamente habilitado para a função a ser exercida para a execução dos serviços, em seu nome, 

observando rigorosamente todas as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, 

sendo considerada, nesse particular, como única empregadora; 

 

5.1.3 Manter todos os funcionários uniformizados e possuir acessórios e equipamentos de segurança conforme exigência das Normas 

Reguladoras sobre Segurança e Medicina do Trabalho vigente com crachá de identificação; 

 

5.1.4 Cumprir e fazer cumprir a legislação em vigor, relativa à Segurança e Medicina do Trabalho, objetivando a prevenção de acidentes 

pessoais e/ou materiais, bem como a preservação da saúde de seus trabalhadores, inclusive em relação à mão de obra 

CONTRATADA de terceiros. 

 

5.1.5 Treinar seus funcionários para a prática de prevenção de acidentes, fornecer os equipamentos de proteção individual necessário, bem 

como tornar obrigatória e fiscalizar sua utilização. 

 

5.1.6 Capacitar os funcionários para a execução adequada dentro do previsto neste termo. 

 

5.1.7 Todas as despesas com o fornecimento de água, energia elétrica e insumos relativos a execução desse contrato. 

 

5.1.8 Repor imediatamente os associados/cooperados que eventualmente forem afastados deverá ser substituído por outros, de categoria 

profissional idêntica. 
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5.1.9 Por todos os atos de seus funcionários durante a execução dos serviços, correndo por conta única e exclusiva da CONTRATADA, 

quaisquer ônus legais, trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra despesa que de tal fato possa decorrer; 

 

5.1.10 Responsabilizar-se e ressarcir a Prefeitura ou terceiros por quaisquer danos ou prejuízos causados, dolosa ou culposamente, 

decorrentes de conduta inadequada ou não dos funcionários ou representante das entidades, bem como por quaisquer acidentes de 

que possam ser vítimas seus funcionários e terceiros ligados ou não a CONTRATADA, respondendo civil e criminalmente pelo 

evento; 

 

5.1.11 Mensurar equipe e suas especificidades necessárias para atendimento dos serviços descritos neste termo, bem como insumos, devendo 

considerar a administração dos serviços que deverão ser entregues, e a prestação de contas.  

 

5.1.12 Iniciar os trabalhos nos Ecopontos em até 03 (três) dias contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, que será emitida pela 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA, em até 03 (três) dias contados da assinatura do contrato. 

 

5.2 DO CONTRATANTE 

 

5.2.1 Manter caçambas para acondicionamento dos resíduos da construção civil, volumosos, e massa verde e realizar sua retirada de modo 

contínuo, incluindo as madeiras e pneus. 

 

5.2.2 Fiscalizar a execução do objeto deste contrato. 

 

5.2.3 Constatada qualquer irregularidade na prestação dos serviços objeto do presente contrato, a CONTRATADA será obrigada a 

readequar os serviços prestados, sob pena de sujeitar-se não apenas à aplicação das multas e demais penalidades previstas no 

instrumento convocatório, mas também às sanções contratuais do Código de Civil e demais legislações aplicáveis à espécie. 

 

5.2.4 Havendo rejeição dos serviços, no todo ou em parte, a CONTRATADA deverá refazê-los no prazo de até 05 (cinco) dias, contados da 

notificação por escrito, salvo se elementos necessários para a readequação exijam maior tempo para se efetivar, este deverá ser 

justificado formalmente ao CONTRATANTE que poderá acatar ou não a justificativa apresentada. 

 

5.2.5 Caberá à Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA a fiscalização da execução dos serviços contratados, bem como o 

recebimento provisório e definitivo dos mesmos. 

 

5.2.6 O CONTRATANTE se reserva o direito de, sempre que julgar necessário, verificar por meio de agente técnico se as condições estão 

sendo cumpridas pela CONTRATADA, devendo esta garantir livre acesso às dependências da obra, bem como, apresentar toda a 

documentação relativa à Segurança e Medicina do Trabalho. 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU - EMDURB 

 

 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 10.566/21 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA, por força do presente instrumento, obriga-se à PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE 08 (OITO) 

ECOPONTOS INCLUINDO RECEBIMENTO, MANUSEIO/ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO/TRANSPORTE DOS RESÍDUOS; BEM 

COMO A MANUTENÇÃO DOS ECOPONTOS; E EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, DO CONTRATANTE, 

em conformidade com o termo de referência constante no Processo Administrativo nº 120.392/21. 

 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

 

 

1. Estamos CIENTES de que: 

 

 

a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos 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, 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) As informações pessoais dos responsáveis pelo CONTRATANTE estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo 

TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa 

(s); 

 

e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

 

 

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. 

 

 

Bauru, 03 de dezembro de 2.021. 
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AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

 

 

Nome: Suéllen Silva Rosim 

Cargo: Prefeita Municipal 

CPF: 017.712.851-84  

 

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO: 

 

Nome: Suéllen Silva Rosim 

Cargo: Prefeita Municipal 

CPF: 017.712.851-84  

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

PELO CONTRATANTE: 

Nome: Suéllen Silva Rosim 

Cargo: Prefeita Municipal 

CPF: 017.712.851-84  

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

PELA CONTRATADA: 

Nome: Luiz Carlos da Costa Valle 

Cargo: Presidente 

CPF: 799.138.908-10  

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DO CONTRATANTE: 

Nome: Suéllen Silva Rosim 

Cargo: Prefeita Municipal 

CPF: 017.712.851-84  

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 
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CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU CONTRATO OU ATO JURÍDICO ANÁLOGO E/OU TERMO ADITIVO, 

MODIFICATIVO OU COMPLEMENTAR 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

ÓRGÃO OU ENTIDADE: GABINETE DA PREFEITA 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

CONTRATADA: EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU - EMDURB 

 

 

CONTRATO (Nº DE ORIGEM): 10.566/21 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA, por força do presente instrumento, obriga-se à PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE 08 (OITO) 

ECOPONTOS INCLUINDO RECEBIMENTO, MANUSEIO/ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO/TRANSPORTE DOS RESÍDUOS; BEM 

COMO A MANUTENÇÃO DOS ECOPONTOS; E EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, DO CONTRATANTE, 

em conformidade com o termo de referência constante no Processo Administrativo nº 120.392/21. 

 

 

 

NOME: Suéllen Silva Rosim 

CARGO: Prefeita Municipal 

RG Nº: 001.611.656 

CPF: 017.712.851-84 

DATA DE NASCIMENTO: 07/07/1988 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Avenida Afonso José Aiello, nº 14-100 -Lote H17 - Villagio II, Bauru/SP  

ENDEREÇO COMERCIAL: Praça das Cerejeiras, n° 1-59, 3° andar, Vila Noemy, Bauru – SP 

E-MAIL: suellenrosim@bauru.sp.gov.br 

E-MAIL PESSOAL: suellen.rosim@gmail.com 

TELEFONE: (14) 3235-1021 

PERÍODO DE GESTÃO: 2021 à 2024 

 

 

(*) Não deve ser o endereço do Órgão/Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado, caso não esteja mais exercendo o mandato 

ou cargo 

 

 

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS DO TCESP 

 

 

NOME: Suéllen Silva Rosim 

CARGO: Prefeita Municipal 

ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO / SETOR: Praça das Cerejeiras, n° 1-59, 3° andar, Vila Noemy, Bauru – SP 

TELEFONE E FAX: (14) 3235-1021 

E-MAIL: suellenrosim@bauru.sp.gov.br 

 

 


