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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 

 
CONTRATO Nº 028 /2020 

 
Que entre si celebram a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GOIATUBA e a 
empresa PU RESÍDUOS E SERVIÇOS 
AMBIENTAIS LTDA:  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Das Partes 
 
1.1– A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA/GO, inscrita no CNPJ nº 01.753.722/0001-80, 
sediada a Rua São Francisco nº 570 – centro, Goiatuba/GO, neste ato legalmente representado pelo 
seu Gestor Municipal o Sr. GILSON ROSA BATISTA, brasileiro, casado, autônomo, residente e 
domiciliado à Rua Floriano Peixoto nº 1.087, Qd. C Lote 02 Setor Oeste, nesta cidade, portador do 
CPF n. º 802.494.691-20 e da Carteira de Identidade n.º 2.969.439 SSP/GO, doravante 
denominada CONTRATANTE; do outro a firma PU RESÍDUOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA  
inscrita no CNPJ sob nº 32.840.443/0001-87, estabelecida à Rua Alameda das Tílias, S/n°, Qd. 04, 
Lt. 08/09, Parque Primavera – Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, neste ato representado por 
Sara Naves Uchoa de Andrade, brasileira, solteira, empresária, portador  da CI  RG nº  55.75.998 
SSP-GO, e CPF nº 018.467.741-60, residente e domiciliado na Rua Alameda Couto Magalhães, n° 
906, Apto 701, Condomínio Residencial Bela Vista, Setor Pedro Ludovico, cidade de Goiânia, 
Estado de Goiás, doravante denominada CONTRATADA celebram o presente contrato, mediante 
as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Do Objeto do Contrato 
 

Contratação de empresa especializada em Serviços de Locação de compressor com 

capacidade de 2000 litros de água para pintura, visando a manutenção e pintura de meio fio 

do município, para atender às necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS 

URBANOS, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e 

de acordo com as normas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e LC nº 

123/2006, e proposta de preços. 

 
Descrição do Serviço:  

Locação de 01 (um) compressor de forma mensal, com capacidade de 2.000 (dois mil) 

litros de água para manutenção e pinturas de meio fio do munícipio. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – Do Preço e do Prazo 
 
3.1 - O presente contrato terá a vigência de 05 (cinco) meses, tendo início na assinatura, podendo 
ser prorrogado por igual período, nos termos do Artigo 57 da Lei Federal nº: 8.666/1993; 
 
3.2 – A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelo serviço especificado na Cláusula segunda, o 
valor total de R$ 15.060,25 (quinze mil e sessenta reais e vinte e cinco centavos), que será 
realizado de acordo com o Termo de Referência anexo aos autos. 
 
3.3 - O presente Contrato poderá ser acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco) por 
cento do valor total do contrato. 
 
3.4 - O objeto deste contrato será irreajustável. 
 
CLÁUSULA QUARTA – Das Obrigações Contratual 
 

1. Obrigações da Contratada 

7.1 A Contratada obriga-se a: 

1. Fornecer compressores a serem utilizados na execução dos serviços de reparo em 

meio fio do município 

2. . 2. Cumprir os prazos estipulados no presente Termo de Referência, bem como de sua 

proposta comercial; 

3.  3. Entregar o objeto em obediência às especificações técnicas e às condições 

estabelecidas;  

4. 4. Substituir prioritariamente e exclusivamente as suas custas e risco, no total ou em 

parte e dentro de um prazo não superior ao estipulado no Termo de Referência, 

defeitos, incorreções, erros, falhas, imperfeições ou recusados pela Secretaria de 

Obras, decorrente de culpa de material irregular entregue pela CONTRATADA. 

2. Obrigações da Contratante 

8.1 A contratante obriga-se a: 

1. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA;  
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2. Comunicar imediatamente a CONTRATADA qualquer irregularidade na aquisição dos 

materiais. 

 3. Designar servidor para promover o recebimento do objeto e ateste das faturas 

correspondentes; 

 4. Efetuar o pagamento na forma e prazo estabelecidos, se atendidas às exigências do 

Termo de Referência; 

 5. Fiscalizar, e conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços 

registrados e a aplicação de sanções pelo descumprimento do pactuado; 

6. Se responsabilizar pelo manuseio do equipamento, em caso de perdas, danos e/ou 

avarias no mesmo, decorrentes da má utilização ou descuido do objeto de contratação. 

 

CLÁUSULA QUINTA – Da Rescisão e da multa 
 
5.1 – Este instrumento contratual poderá ser rescindido unilateralmente por inadimplemento 
contratual de qualquer cláusula, obrigando-se à parte infratora ao pagamento de uma multa de 
2% (dois por cento) do valor total deste contrato. 
 
5.2 – A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequenciais 
contratuais e as previstas em lei.  
 
5.3 – Constitui motivo para rescisão do contrato: 
5.3.1 – O não cumprimento das cláusulas contratuais e especificações; 
5.3.2 – O cumprimento irregular das cláusulas contratuais e especificações; 
5.3.3 – O atraso injustificado da entrega dos serviços; 
5.3.4 - Por falta de Mão de obra sem justa causa e prévia comunicação à contratante; 
5.3.5 – O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços, assim como as de seus superiores; 
5.3.6 – A decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
5.3.7 – A dissolução da sociedade; 
5.3.8 – Alteração social ou modificação da finalidade, ou da estrutura da empresa que prejudica a 
execução do contrato. 
 
5.4 – A rescisão do contrato poderá ser, de acordo com o artigo 78 e 79 da Lei 8666/93 e 883/94:  
 
5.4.1–Determinada por ato unilateral e escrito da administração, nos casos enumerados na lei; 
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5.4.2 – Amigável, por acordo entre as partes desde que haja conveniência para a administração; 
5.4.3 – Judicial, nos termos da legislação. 
 
5.5 – A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
 
CLÁUSULA SEXTA – Da qualificação das despesas 
 
6.1 – O empenho das despesas oriundas deste contrato, correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 
 

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS 

02.02.0208.15.451.1007.2117.3390.39 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
7.1 – Fica como fiscal do presente instrumento contratual o servidor Sr.Willer Marques Buzaim, 
Secretario Municipal de Obras Públicas – lotado na Secretaria de Obras. 
 
CLÁUSULA OITAVA – Do foro 
 
8.1 – As partes em comum acordo e recíproco acordo, elegem o foro da Comarca de Goiatuba, 
Estado de Goiás, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimirem-
se quaisquer dúvidas ou pendências oriundas deste contrato. 

 
Goiatuba, Goiás, 01  de Abril de 2020. 

 
.................................. 
Gilson Rosa Batista 
Gestor Municipal 

 
.................................. 

CNPJ sob nº 32.840.443/0001-87 
PU RESÍDUOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA 

 
 
TESTEMUNHAS: 
1ª : ____________________________________________________ 
CPF:  
2ª: _____________________________________________________ 
CPF: 
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EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 028/2020 

 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA/GO 
 
CONTRATADA: PU RESÍDUOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA 
 
 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Serviços de 

aluguel mensal de compressor com capacidade máxima de 200 litros de água, visando a 

manutenção e pintura de meio fio do município, conforme especificações contidas no 

Termo de Referência e de acordo com as normas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores e LC nº 123/2006.  

 
 
VIGÊNCIA: O presente contrato terá a duração de 05 (cinco) meses, tendo início na assinatura, 
podendo ser prorrogado por igual período, nos termos do Artigo 57 da Lei Federal nº: 
8.666/1993; 
 
VALOR: A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelo serviço especificado na cláusula segunda, o 
valor total de R$ 15.060,25 (quinze mil e sessenta reais e vinte e cinco centavos), que será 
realizado de acordo com o Termo de Referência anexo aos autos. 
 
 
 
                

Goiatuba/Goiás, 01 de Abril de 2020. 
 

 
 

.................................. 
Gilson Rosa Batista 
Gestor Municipal 
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DECLARAÇÃO 
 
 

 
 
 
 
 
Declaramos para os devidos fins, que o EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 028/2020, firmado entre 
a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA/GO e a empresa PU RESÍDUOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS 
LTDA, inscrita no CNPJ Nº :32.840.443/0001-87 foi publicado em local de costume. 
 

 

 Goiatuba, Goiás, 01 de Abril  de 2020. 
 
 
 

 
................................ 
Gilson Rosa Batista 
Gestor Municipal 

 
 


