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Contrato nº 039/2013 

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA 
BÁRBARA E A EMPRESA BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA - EPP, TENDO 
POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL 
DE RESÍDUOS DA SAÚDE. 
 
Referente Pregão Presencial n.º 31/2013 
 
Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregão Presencial n.º 

31/2013, de um lado, a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt 
de Moraes, n° 222 - Centro, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, 
Sr. Claudemir Valério, brasileiro, casado, portador do RG n° 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o nº 
563.691.409-10, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE, e, de outro lado a empresa BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA - EPP, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 08.680.158/0001-61, sediada em Cianorte, Estado do Paraná, 
sito à Avenida América, 2900, Zona 01, neste ato representada pelo Sr. Marcelo Gonçalves Dias, sócio-
administrador, residente na Rua Avenida Bolivar, n° 641, Centro, na cidade de Japurá, no Estado do Paraná, 
inscrito no CPF n° 037.950.069-88, RG nº 7.731.932-8 SSP/PR, doravante denominada CONTRATADA, em 
conformidade com a Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei 8.883/94 e posteriores, ajustam e 
celebram o presente contrato, de acordo com as seguintes cláusulas e condições a seguir estabelecidas e 
enunciadas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
A CONTRATADA obriga-se à Prestação de Serviços de Coleta, Transporte, 

Tratamento e Destinação Final de Resíduos da Saúde, compreendendo de maneira específica cada etapa, 
conforme descrição abaixo: 

� Coleta: Ato realizado nas EAS (estabelecimento de assistência à 
saúde) com o intuito de retirar os resíduos de serviços de saúde devidamente pré-dispostos e armazenados. 

� Transporte: Ato realizado posteriormente à coleta dos resíduos, que 
consiste em transportar os resíduos, para serem esterilizados e descaracterizados na estação de tratamento. 

� Tratamento e Destinação Final: Ato após o recebimento do material 
na estação de tratamento. Consiste no emprego de processo de autoclavagem, a fim de se obter a 
esterilização dos resíduos e posteriormente os mesmos serão descaracterizados e dispostos em vala 
asséptica. 

� A cada coleta, a contratada deverá emitir MTR – Manifesto para 
Transportes de Resíduos e posteriormente emitir o CDR Certificado de Destruição de Resíduos recolhidos. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA NATUREZA DOS RESÍDUOS 
Os serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final, serão 

realizados nos resíduos pertencentes ao grupo “A” (resíduos infectantes), grupo “B” (resíduos contendo 
substâncias químicas) e grupo “E” (resíduos perfurocortantes), todos com suas características descritas na 
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RDC nº 306 de 07/12/2007, da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO E LOCAL DA COLETA 
                                                   O prazo para início da prestação do serviço é de 02 (dois) dias úteis, 
contados a partir da assinatura do contrato. A coleta deverá ser feita na Secretaria Municipal de Saúde, sito à 
Rua Antônio Joaquim Rodrigues, S/N, Nova Santa Bárbara - PR, a cada 15 dias, em dia a ser determinado 
pela contratante.  

CLÁUSULA QUARTA – DO ARMAZENAMENTO 
                                                   Todos resíduos coletados deverão estar acondicionados dentro de bombonas 
de polietileno de alta densidade, fornecidas pela contratada, identificadas com os dados da unidade geradora, 
sendo as mesmas lacradas e pesadas no ato da coleta. 
 

Parágrafo único – A CONTRATANTE obriga-se a manter livre acesso da 
CONTRATADA aos locais de coleta para a execução correta dos serviços. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DOS ANEXOS CONTRATUAIS 
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos: 
a) Pregão Presencial N.º 31/2013 - e seus anexos; 
b) Proposta da CONTRATADA, datada de 21 de maio de 2013. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As partes declaram ter pleno conhecimento que os 
documentos mencionados nesta cláusula, serão considerados suficientes para, em 
conjunto com este contrato, definirem seu objeto e a sua perfeita execução. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e 
este contrato, vale o contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A partir da assinatura deste contrato, a ele passam a se 
vincular todas as atas de reuniões e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e 
que importem em alterações de qualquer condição contratual, desde que devidamente 
assinados pelos representantes legais das partes. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO 
Para o fornecimento do objeto descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se 

obriga a pagar à CONTRATADA o valor de R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais), mensais, 
totalizando R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais). 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 

                               O pagamento será efetuado conforme a prestação dos serviços, até o dia 05 (cinco) 
de cada mês, mediante apresentação das Notas Fiscais e aceitação da mesma pela Secretaria de 
Saúde.  

Parágrafo Único - A CONTRATADA se compromete a emitir a respectiva 
Nota Fiscal no valor correspondente ao ajustado na Cláusula Quinta, com no mínimo 05 (cinco) dias úteis de 
antecedência, a fim de viabilizar a tramitação necessária para o pagamento. 
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CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
                                A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da 
Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, e 
amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada das autoridades 
competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde de que haja conveniência da Administração. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Quando o vencedor der causa a rescisão do contrato, além de 
multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato e demais penalidades 
previstas, fica sujeita a uma das seguintes sanções: 
 a) Advertência; 
 b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos. 
 c) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurem os motivos determinantes da punição ou, até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o proponente ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes, após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no contido na letra 
“b”. 

 
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES 

                               Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigações assumidas neste contrato 
motivado pela CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenização integral. Sem prejuízo 
das disposições anteriores, responde ainda, a título de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da 
avença. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da dotação orçamentária nº  

DOTAÇÕES 
Exercício da 
despesa 

Conta da despesa Funcional programática Fonte de recurso 

2013 2280 07.001.10.301.03202-026 0 
2013 2290 07.001.10.301.03202-026 303 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 

                          O presente contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da 
assinatura deste contrato, podendo ser prorrogado por igual período, mediante acordo entre as partes e 
obedecendo-se os limites impostos pela Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 
                                 Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, para a solução das 
questões oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 

E, por estarem justos e acertados, firmam o presente contrato, em 03 (três) vias de 
igual teor, na presença de duas testemunhas. 
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 Nova Santa Bárbara, 18 de junho de 2013. 

 

 

Claudemir Valério 

Prefeito Municipal – Contratante  

 

 

Marcelo Gonçalves Dias 

Bio Resíduos Transportes Ltda – Contratada 

 

 

Sidney Fernandes da Silva  

Secretário Municipal de Saúde – Responsável pelo acompanhamento do contrato 

 

                                                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


