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CT-0136-19D-FMS 
PL-0037-19D-FMS 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

COLETA, ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTE, 

TRATAMENTO, DESCARACTERIZAÇÃO POR 

PROCESSO DE INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO 

FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE 

SAÚDE SÓLIDOS OU QUÍMICOS QUE 

CELEBRAM, ENTRE SI, O FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE DE IGAPORÃ – BA E A EMPRESA 

RTR EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA 

PARA OS FINS QUE NELE DECLARAM. 

 

 
Pelo presente instrumento de contrato de um lado, como CONTRATANTE, o FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGAPORÃ, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 10.421.872/0001-87, situada na Praça Baco Pari, nº 45, 
Centro – CEP: 46.490-000 - Igaporã-Ba, neste ato representado pela Senhora LAISE 
FAGUNDES FARIAS, brasileira, Solteira, inscrita no CPF sob nº 033.373.815-29 e RG. n° 
0963058436, emitido pela SSP/BA, residente na Rua Amapá, nº 39, Bairro Mulungu – 
Igaporã-Ba na qualidade de Secretária Municipal de Saúde, nomeada pelo Decreto nº 
0007/2018, de 16 de Janeiro de 2018, de outro lado, RTR EMPREENDIMENTOS 
AMBIENTAIS LTDA, CNPJ: 16.668.465/0001-55, neste ato representado por EDNO SILVA 
SANTANA, brasileiro, casado,  empresário, portador da Cédula de Identidade - RG. nº 
09655420-76-SSP-BA, inscrito no CPF. Sob o nº 038.023.775-08, com sede na Rod. 030, 
KM 9, s/nº - Zona Rural, Guanambi – BA, CEP: 46.430-000, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA, ajustam e celebram o presente Contrato, o fazendo mediante 
a Dispensa de Licitação n.º 037/2019, constante do Processo Administrativo n.º 
074/2019, em consonância com o disposto na Lei n.º 8.666/93, com a redação dada pelo art. 
57 da lei federal 11.445 de 5 de janeiro de 2007 e demais cláusulas e condições a seguir 
estipuladas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviços de coleta, acondicionamento, 
transporte, tratamento, descaracterização por processo de incineração e destinação final 
dos resíduos de serviços de saúde sólidos ou químicos. 
 
CLAUSULA SEGUNDA – DOS ANEXOS CONTRATUAIS 
 
O presente Contrato integra o Processo Administrativo n.º 074/2019, e tem como seus 
anexos documentos daquele processo, em especial a Dispensa de Licitação nº 037/2019, 
que as partes declaram ter pleno conhecimento a aceitam como suficiente para, em conjunto 
com este contrato, definir o objeto contratual e permitir o seu integral cumprimento. 
 
Parágrafo Único. Ao presente contrato estarão vinculados todos os termos e aditivos que 

vierem a ser firmados e que importem em alterações de qualquer condição contratual desde 

que devidamente assinados pelos representantes legais das partes. 

CLAUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE EXECUÇÃO 
 
A coleta inicia-se imediatamente na data da assinatura do presente Contrato.  
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A CONTRATADA deverá coletar todos os resíduos sólidos recicláveis, reutilizáveis e 
orgânicos, de acordo com locais e frequências descritos no Termo de Referência, que 
poderão ser alterados a critério das partes. 
 
Caberá à CONTRATADA apresentar, nos locais e no horário de trabalho, os seus 
empregados devidamente uniformizados, utilizando veículos e equipamentos suficientes 
para a realização dos serviços, cujos custos de aquisição e manutenção deverão integrar o 
preço.  
 
CLAUSULA QUARTA – DO PREÇO 
 
Pela execução do serviço, objeto desde Contrato, a CONTRATANTE pagará, à 
CONTRATADA, o valor mensal estimado de R$ 2.210,00(dois mil e duzentos e dez 
reais), pelo período de 05 (cinco) meses, perfazendo o valor global estimado em R$ 
11.050,00 (onze mil e cinquenta reais), equivalentes a coleta, acondicionamento, 
tratamento e descaracterização por processo de incineração e destinação final do resídios 
de serviços de saúde sólidos ou químicos, com locação de BOMOBONAS para todas as 
unidades de saúde constantes do termo de referência, por meio dos recursos oriundos da 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA abaixo descrita: 
 

Unidade Gestora Fonte/cód. reduz Projeto/Atividade 
Elemento de 

Despesa 

02.05.00 – Fundo 

Municipal de Saúde 

 02 – Rec. Imp. e Tranf. 

Imp. – saúde 15% 

2070 – Gestão das 

Ações Municipais 

de Saúde 

3.3.90.39.00 – Outros 

Serviços Ter. Pessoa 

Jurídica 

 
 
CLAUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO  
 
I- Os pagamentos ocorrerão em até 10 (dez) dias após a apresentação da nota fiscal/fatura, 

através de transferência eletrônica ao prestador de serviços do objeto contratado; 

II- A nota fiscal deverá conter o número do processo e a modalidade de contratação que 

deverá ser encaminhada ao setor de CONTABILIDADE para verificação dos serviços 

prestados; 

III- Em caso de descumprimento, por parte da CONTRATADA, de algum requisito elencado 

neste contrato, o pagamento poderá ser suspenso pela CONTRATANTE em quanto perdurar 

a violação, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações. 

IV- Não será concedida antecipação de pagamento ainda que a requerimento da 

interessada. 

V- Os preços não sofrerão qualquer tipo de reajuste, salvo os elencados no artigo 65 da Lei 
Federal nº 8.666/93, durante o período de vigência do Contrato  
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CLAUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 
 
O contrato terá inicio na data da assinatura do contrato e encerrando em 08/08/2019, 
podendo ser prorrogado por igual período, limitado ao máximo de 60 (sessenta) meses. 

§ 1º. O prazo de execução terá início na data estipulada na Ordem de Serviços a ser 
expedida pelo Fundo Municipal de Saúde. 
 

CLAUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
Além das obrigações normais, decorrentes do presente contrato e as também descritas no 
Termo de Referência, que é parte integrante do presente instrumento, constituem 
obrigações específicas da CONTRATADA: 
 

a. Realizar a coleta e o transporte, na forma descrita do Termo de Referência. 
b. A CONTRATADA deverá fornecer veículos com capacidade de carga condizente com 

a necessidade, desde que repassados recursos para tanto. 
c. A empresa deverá dispor de veículo e equipe especializados para a execução do 

serviços. 
d. Cumprir todo o itinerário de coleta de forma que não haja abandono ou esquecimento 

de materiais sem serem coletados. 
e. Operar com organização e independência e sem vínculo com a CONTRATANTE, 

executando o serviço com pessoal próprio (contratados), em número suficiente, 
devidamente habilitado para a execução de suas tarefas. Em caso de contratação de 
empregados, deve obedecer a legislação civil, trabalhista e previdenciária, com as 
devidas anotações e recolhimentos; 

f. Providenciar equipe para atendimento de emergência de casos eventuais quando 
solicitados pela CONTRATANTE, sem prejuízo da coleta normal; 

g. Designar os responsáveis pela fiscalização dos serviços de coleta e um coordenador 
indicando nome/ telefone. No caso de substituição ou exclusão dos responsáveis 
indicados, comunicar em até 48 horas a CONTRATANTE; 

h. Fornecer aos empregados: uniforme completo e adequado ao tipo de serviço. Estes 
uniformes deverão ter identificação da CONTRATADA; 

i. Fornecer Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e outros equipamentos 
adequados e obrigatórios, necessários à execução dos serviços do objeto 
contratado, exigido a utilização destes. O EPI deverá ser entregue antes do início do 
exercício da função do contratado; 

j. Na ocorrência de feriados, qualquer alteração da realização do serviço deverá ser 
comunicada com antecedência de 15 (quinze) dias, para apreciação e deliberação da 
CONTRATANTE. Em caso de anuência, a comunicação prévia aos munícipes de 
qualquer alteração será feita pela CONTRATANTE. 

k. Não permitir o trabalho ou a permanência de menores de idade 18 (dezoito) anos de 
idade, atendendo a Lei n º 8.069/1990. 

l. Apresentar relatório mensal para acompanhamento e monitoramento do sistema de 
coleta seletiva por parte da CONTRATANTE. 

 
CLAUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
Além das naturalmente decorrentes do presente instrumento, constituem obrigações da 
CONTRATANTE. 
 
a. Efetuar o pagamento, à CONTRATADA, dentro das condições e prazo estabelecidos 
no presente contrato; 
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b.  Notificar a CONTRATADA, por escrito, caso sejam constatadas eventuais 
irregularidades ou defeitos na execução do objeto contratado, fixando-lhe prazo para 
as devidas correções; 

 
c. Manter contatos com a CONTRATADA, sempre por escrito; 
 
d. Elaborar em conjunto com a CONTRATADA, sempre que houver necessidade de 

adequações, novo plano de coleta e descarga do produto da coleta bem como dos 
rejeitos desta. 

 
 
CLAUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
 
Serão aplicadas as sanções previstas na Lei n º 8.666/1993 e as indicadas na cláusula 
décima, inclusive a responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e danos 
causados ao Município. 
 
CLAUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 
I- O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, se no decorrer da 

vigência contratual, houver por parte da CONTRATADA a reincidência das penalidades 

descritas na Clausula anterior; 

II- O contrato será rescindido por ambas as partes, quando houver inadimplemento de 

quaisquer das Cláusulas ou condições estabelecidas neste contrato, bem como no Termo 

de Referência. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CASO FORTUITO E/ OU FORÇA MAIOR 

Os motivos de caso fortuito e/ou força maior, compreendidos do Direito Civil, deverão ser 

notificados e comprovados, por escrito, a CONTRATANTE, dentro de 05 (cinco) dias úteis 

de suas ocorrências e, desde que admitidos como tal, não serão incluídos na contagem dos 

prazos assumidos pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

Elegem as partes, o foro da comarca de IGAPORÃ-BA, como o único competente, por mais 

privilegiado que outro possa parecer, para serem dirimidas as dúvidas e questões oriundas 

do presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSSIÇOES GERAIS 

Toda a documentação pré-contratual como: Processo Administrativo, Termo de Referência, 

Plano de Trabalho, entre outros, ficam fazendo parte integrante do presente contrato. 

E, por estarem justos e acertados em todas as condições e cláusulas deste CONTRATO, 

assinam o presente CONTRATO em 02 (duas) vias de igual forma e teor, depois de lido e 

achado conforme, em presença das testemunhas abaixo firmadas. 
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Igaporã – BA, 08 de março de 2019. 

 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE     RTR EMPREENDIMENTOS 
CNPJ: 10.421.872/0001-87     CNPJ: 16.668.465/0001-55 
LAISE FAGUNDES FARIAS     EDNO SILVA SANTANA 
CONTRATANTE      CONTRATADA 
 

 

 

 

Testemunha: 

_____________________________ 

CPF: ________________________ 

Testemunha: 

_____________________________ 

CPF: _________________________ 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

OBJETO: COLETA, ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO, 

DESCARACTERIZAÇÃO POR PROCESSO DE INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL 

DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE SÓLIDOS OU QUÍMICOS. 

 

PONTO DE COLETA UNID PERÍODO 

DE 

COLETA 

QUA

NT./ 

MÊS 

VALOR 

UNITÁRI

O 

VALOR 

TOTAL 

HOSPITAL MUNICIPAL BOMBONA 

200L 

QUINZEN

AL 

12 R$85,00 R$1.020,00 
 

PSF CENTRO BOMBONA 

200L 

QUINZEN

AL 

02 R$85,00 R$170,00 

PSF ALTO DA VARGINHA BOMBONA 

200L 

QUINZEN

AL 

02 R$85,00 R$170,00 

PSF VILA FAGUNDES BOMBONA 

200L 

QUINZEN

AL 

02 R$85,00 R$170,00 

PSF LIMEIRA (ZONA RURAL) BOMBONA 

200L 

QUINZEN

AL 

02 R$85,00 R$170,00 

PSF GAMELEIRA (ZONA 

RURAL) 

BOMBONA 

200L 

QUINZEN

AL 

02 R$85,00 R$170,00 

PSF CERQUINHA (ZONA 

RURAL) 

BOMBONA 

200L 

MENSAL 01 R$85,00 R$85,00 

PSF TAMBORIL (ZONA RURAL0 BOMBONA 

200L 

MENSAL 01 R$85,00 R$85,00 

CEO  BOMBONA 

200L 

MENSAL 01 R$85,00 R$85,00 

CAPS BOMBONA 

200L 

MENSAL 01 R$85,00 R$85,00 

 

VALOR TOTAL MENSAL (DOIS MIL DUZENTOS E DEZ REAIS) 

 

 

R$2.210,00 

 

TOTAL  = VALOR MENSAL DE R$2.210,00 X 05 (CINCO) MESES 

 

R$11.050,00 

 

 


