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'Termo de Contrato que entre si celebram o 
Município de Nhandeara e a empresa Constroeste 
Construtora e Participações Ltda" 

CONTRATO N° 003/2020 
Dispensa de Licitação n°002/2020 

Processo n°001/2020 

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o 

MUNICÍPIO DE NHANDEARA, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na 
rua Dr. Octaviano Cardoso Filho, n° 359, nesta cidade de Nhandeara. Estado 
de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n° 45.146.271/0001-98, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, JOSÉ ADALTO BORINI, portador 
do RG n° 20675412-SSP/SP e do CPF n° 126.658,078-66, brasileiro, com residência 
e domicfiio na Rua Joaquim Fernandes de Mello, 20, Centro, nesta cidade de 
Nhandeara/SP, doravante denominada simplesmente "CONTRATANTE", 

e de outro lado, a empresa 

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 
06.291.846/0001-04, com sede na Av. Rio Branco, n° 1647. Sala 10-11-12, 
Campos Eliseos, na cidade de São Paulo-SP, CEP n° 01.205-001, representada 
por WAGNER CHIARATO, Diretor Divisão Ambiental, titular do RG n° 16.522.520-8 
SSP/SP e do CPF n° 098.318.068-75, residente e domiciliado na Rua Joaquim 
Manoel Pires, n° 300, apto. 43, Jardim Pinheiro, na cidade de São José do Rio 
Preto (SP), doravante denominada "CONTRATADA", 

tem entre si, justo e combinado o que diante se segue, por intermédio das cláusulas 
a seguir articuladas:- 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de coleta, 
transporte, tratamento e disposição final dos Resíduos Sólidos de Serviços de 
Saúde (RSSS) dos grupos "A", "B" e "E", definidos na Resolução CONAMA n.° 
358/05, dos estabelecimentos no município, geradores de "RSSS". 

1.1.1. CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: 

GRUPO A: 



gilunia'pio te Whatukara 
Prefeitura Municipal de Nhandeara 

Rua Dr. Octaviano Cardoso Filho, 359- CEP 15190-000 
Fone/Fax: (17) 3467-4990 

CNPJ 45.146.271/0001-98 - Estado de São Paulo 

Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas 
características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de 
infecção. 

GRUPO B: 
Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde 
pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de 
inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. 

GRUPO E: 
Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de barbear, agulhas, 
escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, 
lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas; lâminas e lamínulas; 
espátulas; e todos os utensífios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de 
coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares. 

1.2. A coleta deverá ser efetuada nos seguintes locais: A) Centro de Saúde, 
sediado na Rua Antônio Bento de Oliveira, n° 456, Centro, Nhandeara; 0) ESF 
Setor Leste e Oeste, sediado na Rua José de Paula da Silveira, 547, Centro, 
Nhandeara; C) ESF do Distrito de Ida Iolanda, sediado na Rua Tiradentes, n° 32, 
Centro, Distrito de Ida Iolanda. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 

2.1. O valor para a execução dos serviços previstos na cláusula primeira deste 
contrato será de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) mensais, Molhando o valor 
de R$ 8.160,00 (oito mil, cento e sessenta reais) até 150 kg mensais. Acima de 150 
kg será cobrado o valor unitário de R$ 5,00 (cinco reais) por quilo excedente. 

CLÁUSULA TERCEIRA • DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1. As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão através 
da seguinte dotação orçamentária vigente: 

02.09 - 1030100312.02800 - 3.3.90.39.99 - Fonte 1 - Recurso Próprio 

CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA 

4.1. 0 prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, a contar da 
data de sua assinatura. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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5.1. O pagamento será efetuado mensalmente, em até 20 (vinte) dias corridos 
após a prestação dos serviços e de relatório dos serviços executados no período, 
mediante apresentação da respectiva nota fiscal/fatura e recebimento definitivo 
dos serviços, os quais serão atestados por servidor responsável designado pelo 
contratante. 

5.2. O pagamento será efetuado através de "transferência bancária" na conta 
específica da contratada, informada pela mesma, no Banco Bradesco, agência 
3499-1, conta corrente 00170-8. 

5.3. Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais 
apresentados ou outros necessários à contratação contenham incorreções. 

5.4. A contagem do prazo para pagamento considerará dias conidos e terá início 
e encerramento em dias de expediente neste Município. 

5.5. Para efeito de pagamento, a Contratada encaminhará os documentos de 
cobrança para a Administração / Contratante. 

5.6. Quando for constatada qualquer Irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será 
imediatamente solicitada à Contratada, carta de correção, quando couber, ou 
ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada à Administração 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

5.6.1. Caso a Contratada não apresente carta de correção no prazo 
estipulado, o prazo para pagamento será recontado, a partir da data da sua 
apresentação. 

5.7. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN é devido no 
município onde os serviços estão sendo executados em consonância com as 
disposições contidas na Lei Complementar LC-116, de 31 de julho de 2003. 

5.8. Observar-se-ão ainda o disposto na Instrução Normativa RFB n°971, de 13 de 
novembro de 2009 e alterações, a legislação do município de Nhandeara quanto 
ao ISSQN e a legislação previdência da Receita Federal do Brasil-RFB. 

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO 

6.1. As coletas dos resíduos serão executadas no Município 1 (uma) vez por 
semana no período diurno, em dias e horários acordados entre a contratante e 
contratada 
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6.2. Os Veículos da Contratada deverão ser adequados para os serviços 
contratados de acordo com as normas e legislação vigente. 

6.3. As despesas oriundas das pesagens ficarão a cargo da empresa contratada, 
ficando a administração anca isenta de quaisquer pagamentos referente a 
este serviço. 

6.4. A Contratada deverá dispor de equipamentos e materiais para a devida 
execução dos serviços. 

6.5. A empresa prestadora de serviço terceirizado deverá apresentar a Licença 
Ambiental (CETESB), quando solicitado. 

6.6. A contratada deverá disponibilizar para os gerados, quando solicitado, 
documentos comprobatórios de tratamento e destinação final de RSS, com 
assinatura do responsável técnico. 

6.7. O tratamento e a disposição final dos RSS devem estar de acordo com o 
respectivo Certificado de Aprovação para Destinação de Resíduos Industdais 
(CADRI). 

6.8. Os prestadores de serviços de destinação de RSS (coleta, transporte, 
tratamento e disposição final) devem manter à disposição da autoridade 
sanitária os seguintes documentos: PPRA, PCMSO, Registro de Acidentes e 
Incidentes, Manuais de Procedimento Operacionais, de Rotinas e de 
Procedimentos de Emergência. 

63. A qualquer momento, quando solicitado, a empresa deverá permitir que uma 
equipe da vigilância sanitária municipal faça o acompanhamento e verificação 
dos serviços prestados, desde a coleta até a destinação final dos RSS, 

6.10. A empresa deverá atender, quando solicitado, quaisquer outras exigências 
da vigilância sanitária municipal, que visem a garantia de que os serviços 
prestados estão sendo realizados de acordo com as normas legais vigentes. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

7.1. Fica o(a) Contratado(a) obrigado(a) a cumprir as disposições de execução 
contratual firmadas neste instrumento, submetendo-se a todas as condições 
pactuadas e na legislação pertinente, Incumbindo-lhe ainda: 

7.1.1. Envidar todo o empenho .e a dedicação necessários ao fiel e adequado 
cumprimento dos encargos que lhe são confiados, 
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7.1.2. Cumprir as disposições de execução contratual, submetendo a todas 
condições pactuadas, bem como cumprir com todas as normas e legislações 
que regem à matéria. 

7.1.3. Dispor durante o período de prestação de serviços de equipe 
especializada e qualificada para a execução dos mesmos. 

7.1.4. Arcar com todos os encargos fiscais, trabalhistas, securitários, 
previdenciários, despesas de alimentação, transporte e adicionais referentes a 
seus funcionários, que não terão quaisquer vínculos empregatícios, diretos ou 
indiretos com a contratante. 

7.1.5. Disponibílizar uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) aos 
seus funcionários envolvidos diretamente no processo de coleta dos resíduos, 
conforme preconizado pela NR 6 e NR 32 do Ministério do Trabalho e Emprego - 
MTE. 

7.1.6. Responsabilizar-se integralmente por todas as despesas com os serviços, 
bern como ferramental, equipamentos e utensílios, além do pagamento de 
multas Impostas pelos poderes públicos por infrações legais vigentes e tudo 
mais que implique em despesas decorrentes da execução dos serviços 
contratados. 

7.1,7. Manter, durante toda a execução do contrato, os carros coletores em 
perfeito estado de conservação, substituindo-os, quando os mesmos se 
apresentarem danificados, de forma que não ocorra a Interrupção do serviço. 

7.1.8. Ser a única responsável por qualquer dano, prejuízo ou avaria causados 
a terceiros, bem corno pelos atos praticados por seu pessoal ou prepostos, 
ficando excluída a municipalidade de quaisquer reclamações e indenizações. 

7.1.9. Não subcontratar ou subempreitar, não ceder e nem transferir total ou 
parcialmente os serviços de coleta e transporte de resíduos. 

7.1.10. A destinação final em aterro licenciado poderá ser subcontratada pela 
CONTRATADA, devendo esta, no entanto, informar qual será o Is) local (is) 
utilizado (s) e apresentara licença ambiental e termo de prestação de serviços 
firmado entre as partes. 

7.1.11. O tratamento dos resíduos (sólidos e líquidos) poderá ser subcontratado 
pela CONTRATADA, devendo esta, no entanto, informar qual será a empresa 
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responsável pelo serviço, apresentar a licença ambiental da referida empresa 
e termo de prestação de serviços firmado entre as partes. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

8.1. Incumbe à Contratante: 

8.1.1. Realizar os atos relativos à cobrança do cumprimento pela CONTRATADA 
das obrigações contratualmente assumidas e aplicar sanções, garantida a 
ampla defesa e o contraditório, decorrentes do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações. 

8.1.2. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido 
no instrumento contratual. 

8.1.3. Promover o acompanhamento e a fiscalização da realização dos 
serviços, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio 
as falhas detectadas. 

8.1.4. Comunicar prontamente à CONTRATADA qualquer anormalidade no 
objeto do instrumento contratual, podendo recusar o recebimento, caso não 
esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no 
presente contrato. 

8.1.5. Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de 
sanções administrativas. 

8.1.6. Prestar informações necessárias, com clareza à CONTRATADA, para 
execução dos serviços avençados. 

8.1.7. Notificar a CONTRATADA para ajustar, imediatamente, os procedimentos 
e/ou métodos de execução dos serviços que porventura venham a ser 
considerados Impróprios e/ou prejudiciais, por técnicos da Prefeitura Municipal 
de Nhandeara, quanto à qualidade dos serviços prestados e a utilização dos 
materiais. 

8.1.8. Aplicar, quando for o caso, as penalidades, advertências e sanções 
previstas no avençado, de acordo com as leis que regem a matéria. 

8.1.9. Solicitar, a qualquer tempo, dados e informações referentes aos serviços 
objeto do avençado. 

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
tt 
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9.1. Os preços serão fixos e irreaustávels, ficando assegurado à Contratante e à 
Contratada, na forma do art. 65, inciso II da Lei n° 8.666/93, a manutenção do 
equilíbrio econõmico - financeiro do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO E SANÇÕES 

10.1. O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a 
ocorrência da hipótese prevista nos artigos 77 e 78, da Lei Federal n°. 8.666, de 21 
de junho de 1993, atualizada pela lei federal n°. 8.883 de 8 de Junho de 1994, 
autoriza, desde já, o CONTRATANTE a rescindir unilateralmente este contrato, 
independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda o disposto 
nos artigos 79 080 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência. 

10.2. Aplicam-se a este contrato as sanções estipuladas na Lei Federal n°. 
8.666/93, que a CONTRATADA declara conhecer Integralmente. 

10.3. No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhece o 
direito do CONTRATANTE de aplicar as sanções previstas no Edital, neste ajuste e 
na legislação que rege a licitação. 

10.4. A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta a 
responsabilização civil da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do 
objeto ou pela inadimplência. 

10.5. A aplicação das penalidades não impede o CONTRATANTE de exigir o 
ressarcimento dos prejuízos efetivados decorrentes de quaisquer faltas cometidas 
pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

11.1. O Município de Nhandeara designará um servidor para fiscalizara execução 
do contrato, que terá a incumbência de efetuar a prática de todos os atos de 
controle e gerenciamento deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FUNDAMENTO LEGAL 

12.1. O presente contrato regular-se-á pelas suas cláusulas e condições, 
disposições da Lei Federal n ° 8.666/93 e demais preceitos de direito público 
aplicáveis à matéria, aplicando se supletivamente os princípios da teoria geral 
dos contratos e as disposições do direito privado, 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 
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13.1. O presente contrato é realizado com dispensa de licitação, conforme 
disposição contida no artigo 24, II da Lei Federal n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1. Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e tributários que 
venham a incidir sobre o presente contrato, serão de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA, respondendo também esta por toda e qualquer responsabilidade 
civil ou criminal, por prática de ato seu ou de seus prepostos, em virtude de 
imprudência, negligência ou imperícia. 

14.2. O presente contrato não só obriga a CONTRATADA, como também seus 
sucessores, em todas as suas cláusulas e condições. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Nhandeara-SP, para dirimir quaisquer 
dúvidas oriundas do presente contrato e não resolvidas pela via administrativa, 
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

E por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 03 
(três) vias, de igual forma e teor, na presença das testemunhas que a tudo 
assistiram. 

Nhandeara-SP, 03 de janeiro 2-- V 
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