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CONTRATO N° XXX/2020, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IGARAPÉ 

- AÇU ATRAVÉS DE SUA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA 

PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS 

LTDA. 

 

Pelo presente instrumento de contrato, O MUNICÍPIO DE IGARAPÉ - AÇU, pessoa jurídica e 

direito público interno, através da sua SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.718.379/0001-96, com sede à 

Av. Duque de Caxias, Bairro Centro, CEP: 68.725-000 Município de Igarapé – Açu/PA, 

doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pela Secretaria 

Municipal de Saúde, o Sr. GEORGE FERREIRA MENDES JUNIOR, portador da identidade 

RG n.º 2776271 SEGUP/PA e inscrito no CPF/MF sob o n.º 642.993.252-49, no uso de suas 

atribuições legais,, e de outro lado,, e a empresa Preserve Coletora De Resíduos LTDA, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 09.332.562/0001-07, com sede em Tomé-Açu/PA, na Travessa 

Segunda da Colônia Marupaúba, s/nº, Zona rural, Telefone: (91) 3727-1268/ (91) 3727-1286, E-

mail: preservegestaoambiental@hotmail.com, representada neste ato por Cláudio Roberto 

Delpupo Trivilin, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Carteira de Identidade N° 

2836239, Órgão Expedidor SSP/PA CPF nº. 490.305.822-00, residente e domiciliado em Tomé-

Açu / PA; doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato 

sujeitando-se as normas preconizadas na Lei nº 13.979/2020 c/c Lei n° 8.666/93, de 21 de junho 

de 1993 e suas alterações posteriores, e no que consta na licitação de Dispensa de Licitação n° 

XXX/2020, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA I - DO OBJETO 

 

1.1-O objeto do presente contrato é a Contratação de Empresa Especializada para Coleta, 

Transporte, Tratamento e Disposição Final de Resíduos de Saúde. 

 

1.2- Vinculam-se ao presente Contrato, a Dispensa de Licitação n° XXX/2020 com execução 

indireta, observando o que consta do processo nº XXX/2020, seus anexos, bem como o preço da 

CONTRATADA, os quais constituem parte integrante deste contrato, independentemente de 

transcrição. 

 

1.3- Fazem parte deste Contrato às normas vigentes, soberanamente, em especial a Lei nº 13.979/20 e 

ordens de fornecimento e, mediante termo aditivo, quaisquer modificações que venham a ser necessárias, 

durante a sua vigência, decorrente das alterações permitidas em lei. 
 

CLÁUSULA II- DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

2.1 - O regime será de execução indireta, respectivamente. 

 

2.2 - Nos preços unitários estão compreendidos todos os serviços e fornecimentos necessários á 

execução do objeto, incluindo todas as despesas diretas e indiretas e tudo mais o que fizer 

necessário para o perfeito desempenho dos serviços contratados, não cabendo a 
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CONTRATANTE qualquer contribuição ou encargos, além dos previstos no procedimento 

licitatório e neste contrato. 

 

2.3- É vedado à CONTRATADA ceder ou transferir no todo ou em parte o Contrato, sem estar 

expressamente autorizada pela CONTRATANTE. Em caso de cessão ou transferência, a mesma 

permanecerá solidariamente responsável com a nova CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA III- DO VALOR 

 

3.1. Pela execução dos serviços objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará a 

CONTRATADA, o valor global estimado de R$ XXXXXX 

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), conforme planilha de preços abaixo: 

 

Item Descrição dos Serviços Quant. Und 
Valor 

Unit. 
Valor Total 

1 
Resíduo de serviços de saúde e resíduo 

Perfuro - Cortante 
9.000 Kg XXXXX XXXXX 

2 Resíduos Químicos  500 Litro XXXXX XXXXX 

3 Resíduos Tratamento lâmpadas 700 Und XXXX XXXXX 

4 Medicamentos Vencidos 1.500 Kg XXXXX XXXXXX 

Valor Total XXXXXXX 

 

3.2. O preço unitário e total retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando 

incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da 

CONTRATADA; 

 

3.3. No decorrer do contrato, se for constatada a necessidade de qualquer outro serviço, para que 

se complemente os ora contratados, seus preços serão previamente aprovados pela 

CONTRATANTE. 

 

3.4- Os valores e quantitativos acima são meramente estimativos, de forma que os pagamentos 

devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de equipamentos efetivamente 

demandados e prestados. 

 

CLÁUSULA IV – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1- A despesa para o processamento e pagamento do objeto do presente Dispensa de Licitação 

n° XXX/2020, correrá por conta do orçamento geral da contratante para o exercício de 2020, na 

seguinte dotação: 

 

Unidade Orçamentária: 0710 – Secretaria Municipal de Saúde 

Programa: 10 122 0031 2.044 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de terceiros pessoa jurídica 

Fonte do Recurso: 10010000 

 

Unidade Orçamentária: 0711 – Fundo Municipal de Saúde 

Programa: 10 301 0204 2.052 – Manutenção do Programa de Atenção Básica – PAB 
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Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de terceiros pessoa jurídica 

Fonte do Recurso:  
12130000 

12140000 

 

Unidade Orçamentária: 0711 – Fundo Municipal de Saúde 

Programa: 10 302 0210 2.057 – Serviços de Média e Alta Complexidade 

Ambulatorial e Urgência - MAC 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de terceiros pessoa jurídica 

Fonte do Recurso:  
12130000 

12140000 

 

Unidade Orçamentária: 0711 – Fundo Municipal de Saúde 

Programa: 10 122 0220 2.137 – Enfrentamento da Emergência Covid 19 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de terceiros pessoa jurídica 

Fonte do Recurso:  

12110000 

12130000 

12140000 

 

CLÁUSULA V - DO LOCAL, DIA E HORA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

 

5.1. O local de coleta: HOSPITAL MATERNIDADE JOSÉ MATERNIDADE JOSÉ 

BERNARDO DA SILVEIRA 

 

5.2. A coleta deverá ser realizada de 15 em 15 dias. 

 

CLÁUSULA VI - DA FISCALIZAÇÃO 

 

6.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 

fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 

a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

 

6.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 

técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

 

6.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 

falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis. 

 
7. CLÁUSULA VII- DO PAGAMENTO 
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7.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do 

recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência 

e conta corrente indicados pelo contratado. 

 

7.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 

inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias 

úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 

8.666, de 1993. 

 

7.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão 

contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

 

7.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 

mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.  

 

7.4. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas 

as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

 

7.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, 

ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação 

financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará 

sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 

qualquer ônus para a Contratante. 

 

7.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

 

7.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção 

das condições de habilitação exigidas. 

 

7.8. Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 

notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no 

mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 

critério da contratante. 

 

7.9. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá 

realizar consulta a possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do 

órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 

impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de 

abril de 2018. 

 

7.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 
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que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 

créditos. 

 

7.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 

defesa. 

 

7.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação de 

irregularidade 

 

7.13.   Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo 

de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, 

devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 

 

7.14. Além do disposto no subitem acima, poderá a autoridade competente, na forma do art. 4º-F 

da Lei nº 13.979/20, dispensar a apresentação de documentação de regularidade fiscal ou 

trabalhista (salvo a comprobatória de regularidade com a Seguridade Social), de forma 

excepcional e justificada, no caso de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviços 

 

7.15. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

 

7.16. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 

7.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 

parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I=  ( 6 / 100)   

                                                                        365 

              I = 0,00016438 

                   TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

CLÁUSULA VIII- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

8.1 - A vigência deste contrato será de até 180 (Cento e Oitenta) dias, com início da data de sua 

assinatura. 

 

CLÁUSULA IX – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com 

as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

 

9.2. São obrigações de exclusiva conta e responsabilidade da CONTRATANTE, afora outras, 

não previstas neste Termo e que por Lei lhe couberem: 

a) Proporcionar todas as facilidades, para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações, dentro 

das condições estabelecidas no Edital; 

b) Rejeitar os produtos cujas especificações não atendam, em quaisquer dos itens, aos requisitos 

mínimos constantes Termo de Referência; 

c) Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s) da contratada, após a 

efetiva entrega dos produtos e emissão dos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo 

Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes de cada 

um dos itens que compõem o objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas corretivas 

necessárias. 

 

10.  CLÁUSULA X – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

10.1. Apresentar licenças ambientais para tratamento e disposição final de resíduos, e documento 

de cadastro emitido pelo órgão de limpeza urbana e transporte. 

 

10.2. Atender a Resolução CONAMA nº. 316/2002 - Dispõe sobre procedimentos e critérios para 

o funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos e suas atualizações. 

 

10.3. Apresentar mensalmente ao município certidões de comprovação do tratamento das cinzas 

provenientes do tratamento térmico. 

 

10.4. A coleta e transporte externo devem utilizar técnicas que garantam a preservação das 

condições de acondicionamento dos resíduos e a integridade dos trabalhadores, da população e 

do meio ambiente e devem ser realizadas de acordo com as normas ABNT NBR 12.810 - Coleta 

de Resíduos de Serviços de Saúde; ABNT NBR 14652 – Coletor - transportador rodoviário de 

resíduos de serviços de saúde - Requisitos de construção e inspeção e demais normativas e 

legislações em vigor; 

 

10.5. Atender a Resolução CONAMA nº. 237/1997 que dispõe sobre a revisão e 

complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento ambiental. 

 

10.6. Apresentar junto com a documentação da empresa o Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional (PCMSO), e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). 

10.7. Apresentar periodicamente ou sempre que solicitado as carteiras de vacinação dos 

funcionários. 

 

10.8. Apresentar anualmente o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) dos funcionários, que 

realizam as atividades para o LACEN. 

 

CLÁUSULA XI – DAS PENALIDADES 
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11.1 - À contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos 

artigos. 86 e 87 da Lei federal n°. 8.666/93, a saber: 

a) Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço. 

b) Multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas 

hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para o serviço. 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a 

Administração Pública municipal, por prazo não superior a dois anos, nas hipóteses de execução 

irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para o serviço. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses de execução irregular, de atrasos no 

fornecimento ou a não entrega dos equipamentos contratados 

 

11.2. A penalidade de multa, estabelecida na alínea "b" do caput desta cláusula, poderá ser 

aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais. 

 

11.3. Os produtos entregues fora do prazo sujeitarão a contratada ao pagamento da multa de 

0,2% (dois décimos por cento), sobre o valor global da adjudicação a contar do vencimento 

daquele. 

 

11.4. Sempre que constatado a entrega de produtos fora dos padrões exigidos e não substituído 

no prazo de 24 horas, será aplicada multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre o valor da 

requisição ou ordem de compras calculado “prorata-die” até a data da substituição. 

 

11.5. As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não 

elide a responsabilidade da Contratada por danos causados ao Contratante. 

 

11.6. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante vencedora estará sujeita às 

penalidades tratadas na cláusula e parágrafos acima: 

a) Pela recusa injustificada em assinar o contrato. 

b) Pela não execução dos serviços objeto da contratação de acordo com as especificações 

técnicas do ato convocatório e com as pertinentes normas técnicas. 

c) Pelo atraso na execução dos serviços. 

d) Pelo descumprimento de qualquer das condições dispostas no presente Instrumento. 

 

CLÁUSULA XII - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

 

12.1. Os órgãos participantes e gerenciador podem efetuar acréscimos nos quantitativos fixados 

no contrata do registro de preços, inclusive o acréscimo de até 25% previsto no § 1º, art. 65 da 

Lei n° 8.666/1993 

 

CLÁUSULA XIII– ALTERAÇÕES 

 

13.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, objetivando atender a demanda dos 

serviços de saúde do Município durante o prazo contratual. Esta variação será compromissada 

através de termo aditivo. 
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13.2- Os valores dos equipamentos deste contrato poderão ser a título de reequilíbrio econômico-

financeiro, mediante pedido formulado pela CONTRATADA e acompanhado 

de demonstração analítica da alteração dos custos (planilha demonstrativa da variação dos 

preços) e documentos para comprovação. 

 

CLÁUSULA XIV – RESCISÃO CONTRATUAL 

 

14.1 - O presente contrato será rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei 

Federal n° 8.666/93. 

 

14.2 - As despesas dos exercícios subsequentes correrão à conta das Dotações Orçamentárias 

consignadas para essa atividade nos respectivos exercícios, ficando estas condicionadas à 

previsão nas Leis Orçamentárias Anuais (LOA’s). 

 

CLÁUSULA XV- DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 

 

15.1- O Extrato de contrato com as informações pertinentes ao objeto do Dispensa Licitação N° 

XXX/2020 será publicado mural de avisos da Prefeitura Municipal de Igarapé – Açu, no Diário 

Oficial dos Municípios e no Diário Oficial da União. 

 

CLÁUSULA XVI – DO FORO 

 

16.1. Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Igarapé – Açu /PA, para dirimir todas 

e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja. 

   

CLÁUSULA XVII – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

17.1. A presente licitação reger-se á pela Lei Federal n° 8.666/93, e posterior alterações. E, por 

assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente 

Contrato, em 2 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as 

testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes. 

Igarapé Açu-PA, XXX de XXXXX de 2020. 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ AÇU  
CONTRATANTE 

 
 
 

PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA 
CNPJ sob o nº 09.332.562/0001-07 

CONTRATADA 

Testemunhas: 

1.   2.   
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