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CONTRATO N°. 094 I 2017
CONTRATO
PARA
PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE
COLETA,
TRANSPORTE,
TRATAMENTO E DESTINAÇÃO
FINAL
DOS
RESÍDUOS
ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE
SAUDE DOS GRUPOS A, B e E
GERADOS PELAS UNIDADES DO
MUNICIPIO DE ITAJUÍPE.
MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ sob n°. 14.147.946/0001-90, com sede na Praça Adonias Filho n.0 16, nesta
cidade de ITAJUIPE, Estado da Bahia, neste ato representada pelo Prefeito o Sr.
MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR, brasileiro, empresário, portador da cédula
de identidade n.0 838 171150-SSP-BA, C.P. F n.0 920.624.825-1 5, residente e
domiciliado a Rua Maria Pedro Hage n.0 281 , Centro, nesta cidade, no uso das
atribuições legais e as normas gerais de que trata a Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, e demais normas atinentes à matéria, daqui por
diante designada simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a Empresa
CONTRATANTE, e a empresa TRR SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 10.486.497/0001-53, com sede Rua
Bela Vista 05, s/n Rancho Alegre, Zona Rural do Jacarezinho- Ferradas- ltabunaBahia CEP - 45.613-280., representada por seu Diretor OSCAR MARINHO
FALCÃO NETO, , portador da céd ula de identidade 1544682-40, inscrito no cadastro
de pessoa física sob o n°. 152.053.71 5-87, residente e domiciliado na Rua
Waldemar Falcão n° 1301 , apto. 801, Bairro Brostas- Salvador Bahia denominada
doravante de CONTRATADA, tem entre si justo e acordado, e celebram o presente
CONTRATO mediante as seguintes Cláusulas e condições, que mutuamente
outorgam e estabelecem, tudo de acordo com o PREGÃO PRESENCIAL N°
0016/2017, devidamente homologada pela autoridade superior em 18 de Maio
de 2017.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente instrumento contratual tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO
E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESiDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE
DOS GRUPOS A, B e E GERADOS PELAS UNIDADES DO MUNICIPIO DE
ITAJUÍPE, conforme descrição completa constante do Edital do PREGÃO
PRESENCIAL N° 016/2017 e proposta de preços apresentada pela Contratada,
venced ora que passam a integrar o presente instrumento independentemente de
transcrição.
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CLAUSULA SEGUNDA- DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS
Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes da execução dos
serviços decorrentes deste Contra to correrão à conta da dotação:
ÓRGÃO: 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
2.042 - SERV. TEC. E ADM . DO ATEND. AMB. EMERG. E HOSPITALAR
3.3.9.0.39.00- OUTROS SERV. TERCEIRO PESSOA J URI DICA.
002- RECEITAS DE IMPOSTOS 15%
014- TRANSFERENCIAS DE SUS
2.050- SERVIÇOS TÉC. E ADM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
3.3.9.0.39.00- SERV. TERCEIRO PESSOA JURIDICA.
002- RECEITAS DE IMPOSTOS 15%
014- TRANSFERENCIAS DE
2.051 -MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE- UBS
3.3.9.0.39.00 - SERV. TERCEIRO PESSOA JURIDICA.
002 - RECEITAS DE IMPOSTOS 15%
14 - TRANSFEREN CIAS DE SUS

Parágrafo Primeiro: Os recursos têm como origem o orçamento vigente do Município
de ITAJUÍPE (BA) e, em caso de prorrogação contratual suas dotações
correspondentes dos exercícios subsequentes.
CLÁUSULA TERCEI RA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA , os seguintes preços unitários:
O valor total é de R$ 29.280,00 (Vinte e Nove Mil Duzentos e Oitenta Reais).
ITEM
1.

DESCRIÇÃO

UNJO

Prestação de Serviço de Coleta, Transporte e
Destinação final de resíduos dos serviços de
saúde deste município, classificado como
Grupo B, atendendo as resoluções ANVJSA

Kg

QUANT.

V. TOTAL

480 kg

306/04 e CONAMA 358/05.
2.

V. UNIT.

R$ 5,00

R$ 2.400,00

R$210,00

R$ 5.040,00

Prestação de serviço de coleta, transporte e
destinação final de resíduos dos serviços de
saúde deste município, em bombona com
capacidade para 200 litros, classificado como
Grupo A Resíduos com a possível presença de

Bombona
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3.

4.

agentes
biológicos
que,
por
suas
características, podem apresentar risco de
infecção, atendendo as Resoluções ANVISA
306/04 e CONAMA 358/05.
Prestação de Serviço de COLETA, TRANSPORTE
E DESTINACAO FINAL de resíduos dos serviços
de saúde deste município, em bombona com
capacidade para 200 litros, classificado como
GRUPO E, atendendo as Resoluções ANVISA
306/04 e CONAMA 358/05.
Prestação de Serviço de COLETA, TRANSPORTE
E DESTINACAO FINAL de resíduos dos serviços
de saúde deste município, em bombona com
capacidade para 50 litros, classificado como
GRUPO E, atendendo as Resoluções ANVISA
306/04 e CONAMA 358/05.

Bombona

Bombona
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R$ 210,00

R$ 5.040,00

R$ 100,00

R$ 16.800,00

168

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$. 29.280,00 (Vinte e Nove Mil Duzentos e Oitenta Reais)

O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem
Bancária : AGÊNCIA - 3522
CONTA CORRENTE
29168-4
- BANCO
BRADESCO, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento de cada
parcela dos produtos entregues, mediante a apresentação da Nota Fiscal.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As despesas para execução do contrato serão
computadas da seguinte forma : até 60% relativos a despesas com insumos e até
40% como despesa de pessoal, nos termos da Lei .
PARAGRAFO SEGUNDO - Nos valores acima indicados estão incluídos os custos
operacionais da empresa CONTRATANTE que versam sobre encargos sociais,
financeiros, tributários e trabalhistas, além daqueles decorrentes de despesas
relativa a combustível, hospedagem e alimentação.
PARAGRAFO TERCEIRO - Ocorrendo alteração das condições econômicas
fundamentais prevalecentes na assinatura do contrato, será assegurada a
recuperação dos valores ora contratados, objetivando a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro, na conformidade do disposto no Art. 65, 11, "d", da Lei n°
8.666/93 e alterações.
PARÁGRAFO QUARTO - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão
inclusos todos os custos e despesas de qualquer natureza, notadamente os relativos
a transporte e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a
implicar no fiel cumprimento deste Contrato.
PARÁGRAFO QUINTO - O faturamento deverá ser apresentado pelo Contratado
através de Nota Fiscal/Fatura, com os requisitos de lei, no prazo estabelecido no
Pregão Presencial N° 016/2017.
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PARAGRAFO SEXTO - Os pagamentos serão efetuados, mensalmente, até o
10° dia do mês subsequente ao serviço realizado , mediante apresentação de
Nota Fiscal, correspondente à medição do período.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Havendo erro na fatura ou recusa pelo Município de
ITAJUIPE na aceitação do serviço prestado, no todo ou em parte, a tramitação da
fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à sua
correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da
reapresentação, devidamente regularizada.
PARÁGRAFO OITAVO - Nenhum pagamento isentará a Contratada das
responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação definitiva do serviço
total ou parcial.
PARÁGRAFO NONO -As fatu ras deverão ser obrigatoriamente acompanhadas das
guias de recolhimento dos encargos sociais devidos (INSS e FGTS), em relação ao
mês anterior ao da emissão da fatura relativo ao serviço ocorrido.
PARÁGRAFO DECIMO - O pagamento estará condicionado ao cumprimento do
estabelecido neste Contrato.
CLÁUSULA QUARTA - PRAZO
2.1 - O prazo deste contrato terá início na data da assinatura deste instrumento e
vigorará por 12 (doze) meses. Podendo ta l prazo ser prorrogado, observada as
disposições do art. 57, da Lei n°. 8666/93
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
PARÁGRAFO PRIMEIRO -Provisoriamente, pelo responsável por seu
acompanhamento e fiscalização , mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado e
definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93;
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte,
qualquer serviço em desacordo com as especificações da licitação, da proposta da
Contratada e as disposições deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO
Competirá ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do
contrato, bem como o ateste dos recebimentos dos produtos, que ficara sob
responsabilidade o seguinte Fiscal do Contrato, da ( SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE )
o Sr. CRISTÓVÃO PEREIRA GALO
SUPERVISOR DE
COMPRAS E ALMOXARIFADO - DECRETO N° 084/2017 -, ficando esclarecido
PRAÇA ADONIAS FILHO, N".
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que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não
eximirá a CONTRATADA de total responsabilidade na execução do contrato.
§1° À FISCALIZAÇÃO caberá o direito de rejeitar quaisquer materiais que não
satisfaçam os padrões especificados ou os critérios de qualidade requeridos, bem
como de exigir sua pronta e imediata substituição por outros que os atendam, sem
que caiba à CONTRATADA qualquer tipo de reclamação ou indenização.
§ 2° Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado
quaisquer exigências do Fiscal ou do substituto, inerentes ao objeto do Contrato,
sem que disso decorra qualquer ônus extra para a CONTRATANTE, não implicando
essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da
responsabilidade da CONTRATADA, que é total e irrestrita com relação aos serviços
contratados, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta,
falha , problema, irregularidade ou desconformidade observada na execução do
Contrato.
§ 3° A atividade de fiscalização não resultará , tampouco, e em nenhuma hipótese,
em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou
assistentes.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Além das obrigações constantes deste Contrato a CONTRATADA se obriga a:
a) Responder financei ramente, inclusive pela via judicial, por todos os
danos que causar a CONTRATANTE ou a terceiros, por si, seus
empregados ou prepostos, quando da execução deste Contrato;
b) Não transferir a CONTRATANTE quaisquer compromissos assumidos
com terceiros, ainda que vinculados à execu çã o do presente Contrato;
c) Não transferir, no todo ou em parte, o serviço objeto do presente
Contrato.
d) Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos
serviços, obedecidos aos limites legais ;
e) A completa execução dos serviços, obedecendo rigorosamente o
planejamento e ou programações propostos, bem como as "Ordens de
Serviço" exaradas, as instruções apresentadas pela fiscalização e demais
recomendações das normas e legislação aplicáveis ao objeto desta licitação;
f) Realizar, nos locais de coleta, a pesagem em balança móvel portátil de sua
propriedade e vistoriada pela Contratante, dos resíduos a serem coletados na
presença de um servidor municipal designado pela secretaria responsável
pela fiscalização dos serviços;
g) Recrutar e fornecer toda mão-de-obra, direta e ou indireta, veiculas e
equipamentos e outros materiais necessários à perfeita execução dos
serviços. sendo, para todos os efeitos, considerada como única empregadora;
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h) Providenciar, antes do início dos trabalhos, para que todos os seus
empregados sejam identificados e registrados em suas carteiras de trabalho,
bem como atender às demais exigências da Previdência Social, da Legislação
Trabalhista em vigor, inclusive cumprir as convenções coletivas de trabalho e
decisões em dissídios coletivos que forem aplicáveis;
i)

Pagar. como única empregadora, todos os encargos sociais, trabalhistas e
previdenciários incidentes sobre o custo da mão-de-obra, bem como os
referentes ao respectivo seguro de acidente de trabalho;

j) Regularizar juntos aos órgãos e repartições competentes, todos os registros
e assentamentos relacionados á execução dos serviços, respondendo, a
qualquer tempo, pelas consequências que a falta ou omissão dos mesmos
acarretar;
k) Providenciar a imediata retirada ou substituição de qualquer empregado seu,
atendendo a solicitação por escrito da Contratante, que esteja embaraçando
ou dificultando os serviços ou mesmo cuja permanência seja
comprovadamente, julgada inconveniente. Se ocorrer dispensa do
empregado e dela decorrerem ação na Justiça do Trabalho, a Contratante
não terá, em nenhum caso, qualquer responsabilidade;
I)

Fornecer as informações solicitadas pela secre taria Responsável pela
fiscalização dos serviços;

m) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
n) Manter todo o pessoal em serviço com uniforme completo e equipamento de
proteção individual (EPI) adequados;
o) Manter pessoal em serviço com capacidade física e mental para desenvolver
adequadamente os serviços e ser treinado, em todos os níveis de trabalho;
p) Assumir integral responsabilidade por danos eventualmente causados à
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, dolo ou ineficiência na
execução dos serviços objeto da presente licitação, isentando, assim, a
Contratante de quaisquer reclamações que possam surgir conseqüentemente
ao contrato, obrigando-se a reparar os danos causados ou ressarcir as
despesas deles resultantes;
q) Atuar com espírito cooperativista, atendendo o interesse público, dentro do
critério de conveniência e oportunidade do Município;
r) Agir com responsabilidade social com respeito às normas de legislação
ambiental;
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s) Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom
andamento dos serviços objeto deste CONTRATO, bem como, ensejar, por
todos os meios a seu alcance o mais amplo exercício de fiscalização dos
serviços pela CONTRATANTE;
t) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela
CONTRATANTE, em virtude de imperfeições detectadas no período do
con trato, substituindo ou refazendo os serviços executados em desacordo
com o especificado neste CONTRATO ou em legislação;
u) Estar ciente de que o responsável técnico indicado na fase de habilitação
deverá acompanhar, orientar, instruir, fiscalizar a execução dos serviços e
prestar todos os esclarecimentos à CONTRATANTE, sempre que necessário,
além de responder legalmente pelos problemas advindos da execução;
v) Manter, no decorrer da execução deste CONTRATO, todas as licenças
ambientais, da Vigilância Sanitária e as Certidões Negativas atualizadas e
que, a critério do administrador deste contrato, poderá ser solicitado a sua
apresentação a qualquer tempo;
w) Responder civil e criminalmente por todos os danos que venham, direta ou
indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE e ou para

terceiros, devendo efetuar a prestação dos serviços, objeto deste
CONTRATO de acordo com os termos pactuados, em estrita obediência à
legislação vigente;
x) Responder por todos os custos diretos ou indiretos re lativos à execução dos
serviços, objeto deste CONTRATO, inclusive despesas com materiais,
transportes, fretes, mão-de-obra , remunerações, bem como todos os
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários. securitários e tributários, ou
quaisquer outros custos e encargos decorrentes ou que venham a ser devidos
em razão da avença ;

y) Apresentar laudo de recolhimento e destinação final (incineração) dos
resíduos.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas
condições estabelecidas na Cláusula terceira deste instrumento.
PARÁG RAF O SEGUNDO- Designar pessoas responsáveis pelo encaminhamento e
fiscalização do serviço ora pactuados.
PARÁGRAFO TERCEI RO - Fornecer atestados de capacidade técnica quando
solicitado. desde que atendidas às obrigações contra tuai s.
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PARÁGRAFO QUARTO - Comunicar à CONTRATADA, tão logo constate caso de
irregularidade, defeito, vícios ou incorreções na execução do contrato, para que
adote as medidas indispensáveis ao bom andamento do contrato.
CLÁUSULA NONA · MULTAS E SANÇÕES
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inexecução contratual, inclusive por atraso
injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que
será graduada de acordo com a gravidade da infraçao, obedecidos os seguintes
limites máximos:
10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na
hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 1O (dez) dias
contados da data de sua convocação;
0,3% (três décimos por cento) ao dia , até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do serviço não realizado;
0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado, por
cada dia subsequente ao trigésimo.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A multa a que se refere este item não impede que a
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções
previstas na lei.
PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas previstas neste item não têm caráter
compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade por
perdas e danos decorrentes das in frações cometidas.
PARÁGRAFO QUARTO - Pela inexecução total ou parcial do contrato serao
aplicadas as sanções previstas no "caput" desta Cláusula, garantida a defesa
prévia, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, podendo haver
cumulação das demais sanções com a multa.
PARÁGRAFO QUINTO - Para a aplicação das penalidades previstas serão levados
em conta a natureza e a gravidade da falta , os prejuízos dela advindos para a
Administração Pública e a reincidência na prática do ato.
CLÁUSULA DÉCIMA- IN EXECUÇÃO E RESCISÃO DO CON TRATO
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Declarada a rescisão deste Contrato, com fundamento
nos incisos I a XII do art. 78, da Lei no 8666/93, o Contratado que laborar em culpa,
perderá , em favor da CONTRATANTE, a garantia de execução prestada e seus
reforços, podendo, ainda , a CONTRATANTE promover o ressarcimento de perdas e
danos por via administrativa ou judicial, através de processo de execução e neste
ultimo caso o presente Contrato servirá de título executivo extra judicial.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DISPOSIÇÕES GERAIS

Este Contrato reger-se-á , ainda, pelas seguintes disposições gerais:
a) O Contratado responderá por todos os danos que causar a CONTRATANTE ou a
terceiros, por si, seus empregados ou prepostos, quando da execução deste
Contrato.
b) A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.
c) O Contratado obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações ora assumidas , todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas no Edital.
d) O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou
transferência, no todo ou em parte, salvo expressa autorização da Contratante.

e) Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões,
desde que compatíveis com os preceitos de direito público, aplicarão, supletivamente,
os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

DO

Contratado responderá por todos os danos
execução do serviço, salvo na ocorrência de caso
haja culpa do Contratado, apurado na forma
comunicados à CONTRATANTE, no prazo de 48
expressa e escrita da CONTRATANTE.

decorrentes de paralisações na
fortuito ou força maior, sem que
da legislação vigente, quando
horas da ocorrência, ou ordem

g) Após o trigésimo dia de paralisação do serviço, a CONTRATANTE poderá optar
por uma das seguintes alternativas:
• Promover a rescisão contratual. com as consequências previstas no art. 80, da lei
n° 8666/93, respondendo o Contratado com as perdas e danos decorrentes da
rescisão;
• Exigir a execução do Contrato, sem prejuízo da cobrança de multa correspondente
ao período total do atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor.
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h) A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida deste Contrato e seus
ad itamentos, no Diário Oficial do Município, no prazo de lei.
CLAUSÚLA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO
Os Contratantes elegem o foro da Cidade de ITAJUÍPE Estado da Bahia, que
prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.
E por assim estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em
02(duas) vias de igual teor e forma , na presença das testemunhas, que subscrevem
depois de lido e achadas conforme.
ltaJulpe, 18

de Maio de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR

Oscar Nw.n'nho fWclo Neto
TRm Saneamento eGemo Jmbienlalllda.
Administrador
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