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                                                                 CONTRATO Nº 024/2018 
 

Termo de Contrato celebrado entre O 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA e A 

empresa R E R EMPREENDIMENTOS E 

SERVIÇOS LTDA, referente a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NO SERVIÇO 

CONTINUADO DE COLETA, 

TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E 

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE 

E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO 

ARAGUAIA/PA, conforme termo de 

referencia ANEXO I do edital.    

 
 

Pelo presente instrumento de Contrato que entre si fazem de um lado o Fundo 
Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro na 
cidade de Conceição do Araguaia, Estado do Pará, à Avenida Benedito Rocha n° 
3486, Centro,  Conceição do Araguaia - PA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
17.453.467/0001-90, neste ato representado pela Secretária  a Sra. Marcela 
Rodrigues dos Santos , brasileira, C.I. Nº 438.639 SSP-PA, portador do C.P.F. nº 
795.518.822-53 residente na Rua, 30 de maio,  n° 1287, Setor Universitário,  
Conceição do Araguaia – PA, CONTRATANTE, e por outro lado, o(a) A empresa R E 
R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ 01.195.098/0001-42 
aqui representada por Carlos Henrique Machado Incrito no CPF(MF) N° 
529.724.456-00 e RG n° 5769623 PC/PA, residente e domiciliado à, Rua do Bosque 
nº 16, Alto Parana- Redenção-PA, doravante denominado CONTRATADO,  têm 
justos e contratados entre si a coleta, transporte e armazenamento do lixo 
hospitalar,  mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO 
CONTINUADO DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO 
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, conforme termo 
de referencia ANEXO I do edital, conforme itens respectivos; 
 

ITEM UNID QUANT. DESCRIÇÃO VALOR VALOR 
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 meses MENSAL UNUAL 

01 

Serv. 

12(mes

es) 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO SERVIÇO 
CONTINUADO DE COLETA, 
TRANSPORTE,ARMAZENAMENTO E 
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO 
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA 

 

R$ 6.000,00 

 

R$ 72.000,00 

VALOR TOTAL: 72.000,00 (Setenta e Dois Mil Reais). 

  
          
CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO 
CONTRATO.  
 
a.        A fiscalização ou acompanhamento da execução deste contrato será 
realizada pela Administração Municipal através do correspondente Fiscal do Contrato, 
o que não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, nos termos da 
legislação referente às licitações e contratos administrativos. 
 
b. O Fiscal do presente contrato será designado pela Contratante, competindo-lhe 
o acompanhamento e fiscalização do contrato, respondendo pelas ações e omissões 
que vierem sujeitar a Administração Pública a prejuízos e danos, diretos e indiretos. 

 

c. Dentre as atribuições do Fiscal do Contrato, entre outras decorrentes da função, 
destacam-se as seguintes: 

I - acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos; 
II - registrar nos autos, quando observar irregularidades na entrega do 
objeto contratado ou na execução do serviço, por meio de instrumento hábil 
(laudo de inspeção, relatórios de acompanhamento e recebimento, parecer 
técnico, memorando etc.), adotando as providências necessárias ao seu correto 
cumprimento em conformidade com os critérios de qualidade, rendimento, 
economicidade e eficiência, entre outros previstos no instrumento convocatório, 
contrato e/ou proposta;   
III - acompanhar os prazos de vigência dos contratos, indicando a 
necessidade de prorrogações, acréscimos e supressões; 
IV - solicitar ao contratado e aos órgãos competentes da Administração 
Municipal, tempestivamente, todas as informações, documentos ou providências 
necessárias à boas execução do contrato; 
V - conferir se o material entregue atende integralmente à especificação 
contida no instrumento convocatório, contrato e/ou proposta, inclusive em 
relação às unidades e às quantidades que foram entregues, podendo, caso 
necessário, solicitar parecer técnico dos usuários dos materiais para a 
comprovação da regularidade do objeto entregue; 
VI - conferir se o serviço realizado atende integralmente às especificação 
contida no instrumento convocatório, contrato e/ou proposta, podendo, caso 
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necessário, solicitar parecer técnico dos usuários dos serviços e dos 

setores competentes para a comprovação da regularidade do serviço executado; 
VII - proceder a verificação de todas as condições pré-estabelecidas pelos 
órgãos competentes da Administração Municipal, devendo rejeitar, no todo ou 
em parte o fornecimento em desacordo com as mesmas, documentando as 
ocorrências nos autos da contratação; 
VIII - requerer aos órgãos competentes da Administração Municipal e ao 
Ordenador da Despesa que determine ao contratado, as providências para 
correção de eventuais falhas ou defeitos observados; 
IX - emitir, nos autos da contratação, laudo de inspeção, relatórios de 
acompanhamento e recebimento, parecer técnico, memorando etc. informando 
aos órgãos competentes da Administração Municipal e ao Ordenador da 
Despesa as ocorrências observadas na entrega do material e na execução do 
serviço; 
X - solicitar à Assessoria Jurídica Municipal que tome as medidas 
necessárias à comunicação ao contratado para a promoção da reparação, 
correção, substituição ou a entrega imediata do objeto contratado, com a fixação 
de prazos, na tentativa de se de se evitar o processo administrativo punitivo; 
XI - nos caso de prorrogações, as solicitações devem ser expedidas em, no 
máximo, 90 (noventa) dias do término do contrato; 
XII - nos caso de acréscimos e supressões as solicitações devem ser 
expedidas em, no máximo, 90 (noventa) dias para a realização da alteração 
contratual; 
XIII - verificar se o contrato firmado continua sendo necessário aos fins 
públicos, manifestando-se, imediatamente, em caso de desnecessidade; e 
XIV - acompanhar os andamentos das solicitações de contratações.  

 
d. A Contratada concorda que a Contratante, através do correspondente Fiscal do 
Contrato, faça auditorias, supervisões, avaliações nos serviços ajustados, definam o 
fluxo de atendimento e de comprovação da realização dos procedimentos, podendo 
implantar e desenvolver com ampla liberdade seu sistema de administração;  
e. O servidor responsável designado como representante do executivo, para o 
acompanhamento e fiscalização do contrato será designado pela Secretária Municipal 
de Saúde, sendo o/a Sr.(a) Agripino J. Miranda Luiz, Suplente- Maria da Guia 
Miranda Luiz. 
 

 CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

3.1. Compete à CONTRATANTE, além das obrigações constantes no Termo de 

Referência: 

 

I. Providenciar os pagamentos devidos à contratada, nos prazos acordados, e de 
acordo com as Notas Fiscais/Faturas emitidas e atestados a prestação dos 
serviços pelo responsável pela fiscalização. 

II. Fiscalizar e acompanhar a prestação dos serviços, pode intermédio de servidor 
designado especialmente para este fim. 

III. Solicitar sempre que necessário com antecedência mínima de um dia o número 
de carro necessários para atender sua demanda, se atendo ao limite de diárias 
contratadas.  
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IV. Comunicar à contratada, através do executor designado, toda e 

quaisquer irregularidades ocorrida na prestação dos serviços e exigir as devidas 
providências que demandem da Contratada. 

V. Designar o responsável pelo acompanhamento e fiscalização da prestação dos 
serviços. 

VI. Atestar a execução da prestação dos serviços efetivamente realizada e conforme 
as especificações técnicas dos serviços. 
 

3.2 - Compete à CONTRATADA, além das obrigações constantes no Termo de 

Referência: 

 

A CONTRATADA obriga-se a: 
 

I. Realizar a coleta nos estabelecimentos indicados no Anexo I, em frequência a 
ser adotada pela contratada e que atenda as necessidades de cada gerador, 
conforme quantidade e localização, e em comum acordo com a Secretaria 
Municipal de Saúde. 

II.       O veículo destinado à coleta dos resíduos dos estabelecimentos de saúde, 
deverá estar em bom estado de conservação e deverá estar provido de 
carroceria especial, fechada, revestida com material liso, impermeável, 
estanque, que possua capacidade volumétrica mínima para atender a 
demanda do recolhimento de todos os resíduos de serviço de saúde gerados 
no Município de Conceição do Araguaia, e que atenda a NBR 8413. 

III.      A coleta deverá ocorrer a cada quinze dias; 
IV. Os veículos utilizados para o transporte de resíduos de serviços de saúde 

deverão se apresentar em condições de de proceder a coleta dentro das 
normas pre definidas.  

V. Os resíduos recolhidos deverão ser devidamente acondicionados em sacos 
plásticos especiais, conforme NBR 9190 da ABNT, pelos próprios geradores; 

VI. Que  os veículos estejam à disposição da contratada em condições de trafegar 
conforme legislação de transito brasileiro.  

VII. Executar os serviços dentro das melhores técnicas, zelo e ética, com garantia e 
qualidade, atendendo as especificações ou termos de referências, fornecidos 
pela Contratante, complementado com a proposta apresentada, e entregá-los 
totalmente concluídos. 

VIII. Realizar atendimentos presenciais e à distância, via telefone, e-mail ou 
qualquer outro modo de comunicação ou tecnológico. 

IX. Comparecer à sede da CONTRATANTE, salvo justificativa plausível, sempre 
que solicitada a sua presença. 

X. Cumprir fielmente o presente contrato, inclusive os prazos de execução dos 
serviços nos termos acordados, executando-os sobre sua inteira 
responsabilidade.   

XI. Reparar, corrigir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 
serviços onde se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má 
execução. 

XII. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
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XIII. Responsabilizar-se pelos danos causados a CONTRATANTE ou 

a terceiros decorrente de sua culpa ou dolo, na execução do contrato, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou 
acompanhamento efetuado pela CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

 

4.1. O pagamento será efetuado mensalmente em moeda corrente, através de 

Transferência Bancária na Conta Corrente nº 15367-2, Agência 0807-9, Banco 

237. 

, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, após o atesto pelo setor competente da 
Nota Fiscal/Fatura apresentada, desde que os serviços estejam em conformidade 
com as exigências contratuais e que não haja fator impeditivo imputável à licitante 
vencedora. 
 
4.2. A nota fiscal/fatura deverá indicar o número da conta corrente e agência 
bancária para       emissão da respectiva Ordem Bancária.   
 
4.3. Sobre a fatura incidirão os tributos legalmente instituídos e multas que 
eventualmente vierem a ser aplicada. Sendo a licitante vencedora isenta ou 
beneficiária de redução de alíquota de qualquer imposto, taxa ou de contribuição 
social ou ainda optante do SIMPLES, deverá apresentar junto com a fatura, cópia 
do comprovante respectivo. 
 

4.4 O presente contrato tem o valor mensal R$ 6.000 (Seis Mil Reais) e global de R$ 

72.000,00 (Setenta e Dois Mil Reais).   

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

 

5.1.  Deverá obedecer ao disposto na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações e demais normas pertinentes, principalmente ao art. 57 da referida Lei, 
conforme abaixo. 

5.2. O prazo de contratação será adstrita os créditos orçamentários (31 de 
dezembro de 2018), iniciando-se a partir da sua assinatura do termo contratual, 
podendo ser prorrogada na forma da lei. 

           Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à 
vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 
 

I - aos projetos cujos serviços estejam contemplados nas metas 
estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se 
houver interesse da Administração e desde que isso tenha sido previsto no 
ato convocatório; 

 

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que 
poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com 
vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 
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administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei 

nº 9.648, de 27/05/98). 
 

CLÁUSULA SEXTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

6.1 O presente Contrato é celebrado mediante licitação na modalidade pregão, 

conforme o estabelecido na Lei 10.520/2002 c/c a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993. 

 

CLÁUSULA SETIMA - DA PUBLICAÇÃO 

 

7.1 O presente Contrato será publicado, em extrato, no Diário Oficial dos Municípios 

(FAMEP), conforme determina o Artigo 61, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES 

 

8.1- À licitante vencedora deste certame serão aplicadas às sanções previstas na 
Lei nº. 8.666/93, garantida a defesa prévia, nas seguintes situações, dentre outras: 
 

8.1.1 - Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos 
previstos neste edital, será aplicada multa na razão de 10% (dez por cento) 
calculado sobre o valor total da proposta, até 05 (cinco) dias consecutivos. 
 

8.1.2 - Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, 
além dos prazos estipulados neste edital, aplicação de multa na razão de 0,33 (zero 
vírgula trinta e três por cento), por dia, de atraso ou de demora, calculado sobre o 
valor total da proposta, até 02 (dois) dias consecutivos de atraso ou de demora. 
 

8.1.3 - Pela entrega em desacordo com o solicitado ou problemas na emissão 
da Nota Fiscal, aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor 
total da proposta, por infração, com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a 
efetiva substituição dos serviços. 
 

 8.2 - Nos termos do art. 7° da Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem 
prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de 
até 60 (sessenta) meses, impedida de licitar e contratar com a Administração 
Pública e descredenciada do Registro Cadastral de Fornecedores do 
Fundo/Prefeitura Municipal, nos casos de: 
a) Apresentação de documentação falsa; 

b) Retardamento na entrega dos serviços; pelo atraso na execução na entrega dos 

serviços, em relação ao prazo proposto e aceito.                                                    

c) Não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 

d) Comportamento inidôneo; considera-se comportamento inidôneo atos como os 

descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93. 

e) Fraude na execução do contrato; 

f) Falha na execução do contrato. 
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8.3. Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação 
de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas nos itens 
8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 e 8.2 deste edital. 
 
8.4 A Inexecução total ou parcial do contrato poderá a Administração, aplicar 

as sanções previstas nos artigos 86 e 87 da lei nº 8.666/93: 

 

I. Pelo atraso injustificado, multa de mora de até 10% (dez por cento) sobre o valor da 

obrigação, a juízo da Administração; 

 

II. Pela inexecução total ou parcial, a Administração poderá, garantida a prévia e ampla 

defesa, aplicar as seguintes sanções: 

 

a. ADVERTENCIA por escrito; 

 

b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação ou ao valor da parte 

contratual não cumprida a juízo da Administração; 

 

c. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com 

a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

 8.5 A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente 
descontada da fatura a que mesma fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% 
(um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber da 
Fundo Municipal, ser-lhe-á concedido o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados de 
sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo 
efetuado o pagamento, poderá a Administração proceder à cobrança judicial da 
multa. 
 

 8.6 As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos 
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à 
Administração, podendo ser aplicada as sanções civis ou penais cabíveis. 
 

 8.7 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, sendo 
exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa, após 
instauração de Processo Administrativo com ampla defesa. 
 

CLÁUSULA NOMA - DA RESCISÃO 

 



 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II. 

CEP: 68.540-000 Conceição do Araguaia-PA 

 
9.1 O Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 

Por ato unilateral escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a 

XVII, do art. 78, da Lei 8.666/93; Amigavelmente, por acordo das partes, mediante 

formalização de aviso prévio de, no mínimo, 30 (trinta) dias, não cabendo indenização 

a qualquer uma das partes, resguardando-se o interesse público; 

Judicialmente, nos termos da legislação vigente; 

 

       9.2 O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais 

e/ou contratuais, assegura ao CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato a 

qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial. 

 

9.3   Fica reservado ao CONTRATANTE o direito de rescindir total ou parcialmente 

o presente contrato, desde que seja administrativamente conveniente ou que importe 

no interesse público, conforme preceituam os artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93 e 

alterações, sem que assista a CONTRATADA, direito algum de reclamações ou 

indenização. 

 

                     CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 

10.1. O objeto licitado poderá ser aumentado ou reduzido em até 25%(vinte e 

cinco por cento), nos termos do art.65, § 1º, da Lei nº8.666/93, salvo exceção prevista 

no § 2º do art.65 consoante a redação dada pela Lei nº 9.648 de 27.05.98.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

11.1. A despesa com a presente licitação correrá a conta da Dotação Orçamentária:  

 

Origem: Atenção Básica de Saúde 

Programa: 12.12.10.301.0200.2.113 Elemento de Despesa: 33.90.39.00- Outros 

Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica – 012900 

 

Origem: Manutenção do SAMU- Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

Programa: 12.12.10.302.0210.2.123 Elemento de Despesa: 33.90.39.00- Outros 

Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica- 012900 

 

Origem: Programa de Vigilância Sanitária 

Programa: 12.12.10.304.0235.2.129 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 – Outros 

Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica- 012900 

 

Origem: Manutenção do Centro de Especialidade Odontológica- CEO 

Programa: 12.12.10.304.0235.2.129 Elemento de Despesa: 33.90.39.00- Outros 

Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica-012900 

 

                           



 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II. 

CEP: 68.540-000 Conceição do Araguaia-PA 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 

 

12.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Conceição do Araguaia, Pará, com renúncia 

expressa a outros, por mais privilegiados que sejam, para dirimir quaisquer questões 

fundadas neste Contrato.  Por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 

(Três) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas e assinadas pelas partes 

contratantes, na presença das testemunhas abaixo. 

 
Conceição do Araguaia - PA, 07 de Maio de2018. 

 
 

 
_________________________________ 
 Gestora do Fundo Municipal de Saúde    

Marcela Rodrigues dos Santos  

CONTRATANTE 

 
 
 
 
 
 
 

 ____________________________________ 
R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA  

Cnpj: 01.195.098/0001-42 
 
 
 

 
Testemunhas: 

 
Nome: ___________________________________________________ 
Assinatura:________________________________________________ 
CPF: ____________________________________________________ 

 

Nome: ___________________________________________________ 
Assinatura: _______________________________________________ 
CPF: ____________________________________________________ 
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