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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 345/2015 

 

         O MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE-RS, pessoa jurídica de direito público, sita à Avenida Alto Jacuí, n.º 840, 

nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o n.º 87.613.519/0001-23, com sede à Av. Alto Jacuí, n.º 840, neste ato 

representado neste pela Prefeita Municipal, Srª. TEODORA BERTA SOUILLJEE LÜTKEMEYER doravante 

denominada CONTRATANTE e, a Empresa STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, estabelecida à Estrada 

Marciano Flores Mendonça, s/nº, Bairro: Passo da Capivara,  na cidade de Santa Maria/RS, CEP: 97017-995  inscrita 

no CNPJ sob o nº 01.568.077/0007-10 neste ato representada pelo Sr. Tiago Bitencourt Bortoluzzi, inscrito no CPF 

sob o nº 807.418.860-49, RG sob o nº 7075628078, a seguir denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acordado 

o presente Contrato devidamente autorizado mediante Edital de Pregão Presencial nº 71/2015,  que se regerá pelas 

normas da Lei Federal  n.º 8.666/93 e alterações posteriores e pelas condições estipuladas a seguir. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

1.1 - O presente contrato tem como a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento térmico e destino de 

resíduos oriundos dos serviços de Saúde. 

TIPO DE RESÍDUO QUANTIDADE ESTIMADA 

GRUPO A e E 1.500 litros mensais 

GRUPO B 100 litros mensais 

 

1.1.1 - Resíduo Grupo A: Resíduos infectados em geral; 

1.1.2 - Resíduo Grupo E: Perfuro Cortantes (seringas, agulhas, ampolas quebradas, estiletes, lâminas, cateteres, entre 

outros); 

1.1.3 - Resíduo Grupo B: Vidros em geral, ampolas e medicamentos vencidos. 

1.3 - Passará, doravante, a dedicar-se a essa atividade junto a CONTRATANTE, nos parâmetros definidos na 

Resolução CONAMA nº 05/93 e Lei Estadual nº 10.099, de 07 de fevereiro de 1994, e normas da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas) vigentes. 

1.4 - Os serviços serão prestados nos Postos de Saúde dos Bairros Viau, Jardim, Martini, Santo Antônio, Industrial, no 

Posto de Saúde Central e Laboratório. 

1.5 – A coleta será quinzenalmente nos locais citados no item 1.4 em datas previamente estipuladas de comum acordo 

entre as partes, através de um cronograma. 

1.6 – A CONTRATADA deverá disponibilizar, sem nenhum custo adicional a CONTRATANTE, recipientes adequados 

para o correto acondicionamento dos resíduos em sacos plásticos e posteriormente em recipientes apropriados, sendo 

esses 04 (quatro) recipientes de 200 litros para o Posto de Saúde central, 01 (um) recipiente de 200 litros para o 

Laboratório, 01 (um) recipiente de 200 litros para o Posto de Saúde Jardim, 01 (um) recipiente de 200 litros para o Posto 

de Saúde Santo Antônio, 01 (um) recipiente de 200 litros para o Posto de Saúde Industrial, 01 (um) recipiente de 50 

litros para o Posto de Saúde Viau e 01 (um) recipiente de 50 litros para o Posto de Saúde Martini. 

1.7 - A CONTRATADA deverá orientar a CONTRATANTE de como proceder com o acondicionamento correto dos 

resíduos, de acordo com a classificação dos grupos A, E e B. 

1.8 - Fica a CONTRATADA obrigada a aceitar na mesma condição contratual os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessário até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme prevê o art. 65, § 

1º da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações legais. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA: 
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2.1 - A empresa CONTRATADA estará sujeita às seguintes responsabilidades e obrigações: 

2.1.1 - Disponibilizar o número suficiente de profissionais, para manter o cumprimento do objeto contratual. 

2.1.2 – A CONTRATADA deverá manter e disponibilizar uniformes completos, devidamente identificados a seus 

profissionais que atuarem na execução direta dos serviços, especialmente: conjunto de calça, camisa e calçado (com 

solado de borracha e em perfeitas condições de isolamento), além dos demais equipamentos de Proteção Individual 

(EPI), exigidos conforme a natureza da tarefa (coletes, capacete, óculos, luvas, máscaras, etc) e/ou legislação vigente. 

2.1.3 – A CONTRATADA é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 

informações nela contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante. 

2.1.4 – A coleta a que se refere este contrato compreende também o recolhimento de vidros, somente quando 

separados e acondicionados de forma diferenciada, pela CONTRATANTE, dos demais resíduos, bem como, 

devidamente identificados como vidros. 

2.1.5 - A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE, o modelo do romaneio de retirada dos resíduos para todas as 

coletas efetuadas. Documento este que a CONTRATANTE poderá usar para a elaboração do seu Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos, se for o caso, dentro do que determina a legislação anteriormente mencionada, 

bem como, emitirá um Certificado de Tratamento Térmico, para todos os efeitos legais. 

2.1.6 - Os recipientes utilizados para a presente contratação deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, sem ônus 

para o município, conforme item 3.3 do presente Termo de Referência. 

2.1.7 - A CONTRATADA ficará responsável pela obtenção de licenciamento junto aos órgãos públicos, para efeito de 

Tratamento Térmico ou outro destino final que for dado aos resíduos sólidos oriundos dos serviços de saúde, e que 

envolve a presente contratação. 

2.1.8 - A CONTRATADA deverá comprovar à CONTRATANTE, os documentos pertinentes à a qualificação técnica 

exigida no Edital de Pregão Presencial nº 71/2015, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, e também a cada 

renovação contratual. 

2.1.9 - A CONTRATADA será a única responsável pela contratação, utilização e administração de toda mão-de-obra 

necessária ao desenvolvimento dos serviços deste contrato, responsabilizando-se também pelo pagamento de todos os 

impostos e taxas que ora recaem ou venham a recair sobre os serviços prestados, inclusive encargos trabalhistas, 

sociais, previdenciários  e outros, isentando expressamente a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade a este 

titulo.  

2.1.10 - A CONTRATADA é responsável civil, administrativa e criminalmente, por eventuais danos causados ao meio 

ambiente e a qualquer pessoa, em razão de contaminação, acidentes, infecção hospitalar, ou qualquer outro fato 

decorrente da execução da prestação de serviços, desde o momento da coleta, durante o transporte, e, inclusive quanto 

ao destino final que for dado aos resíduos sólidos oriundos dos serviços de saúde, em que constituem objeto deste 

contrato. De igual forma é a única responsável quanto a eventuais danos causados em decorrência de atos ilícitos 

praticados por seus funcionários e prepostos quando no exercício das funções objeto deste contrato, inclusive por 

acidentes provocados por seus veículos ou equipamentos dentro ou fora das instalações da CONTRATANTE.  

2.1.11 – Executar o serviço de forma silenciosa, ordeira e com urbanidade para com a população; 

2.1.12-  Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionado por seu profissional em serviço, causados a 

terceiros ou a Administração. 

2.1.13 – A CONTRATADA é responsável pelo fornecimento de todos os equipamentos, veículos e demais materiais 

necessários para a prestação do serviço. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE: 
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3.1 - É de responsabilidade da CONTRATANTE o controle dos recipientes recebidos da CONTRATADA, devendo 

indenizar eventual perda, avaria, furto ou roubo dos recipientes. 

3.2 - Os instrumentos perfu-cortantes deverão ser acondicionados em recipientes rígidos, pela CONTRATANTE, para 

depois serem colocados dentro dos recipientes dos resíduos, a fim de evitar acidente quando da coleta. 

3.3 - Fiscalizar o objeto do contrato, sem que seja com isto excluída a responsabilidade da CONTRATADA.  

3.4 - Para fins de controle e fiscalização dos serviços, a Administração Municipal poderá instituir mecanismos em 

diversos pontos estratégicos da cidade, para fins de comprovação da execução do objeto contratual. 

3.5 - A CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, quando os serviços não estiverem sendo executados de 

forma satisfatória. 

3.6 - A Notificação definirá o prazo máximo, de até 05(cinco) dias, para que seja regularizada a situação identificada, 

sob pena de rescisão contratual ou aplicação de sanções conforme disposições da Lei Federal 8666/93. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR 

4.1 - Para a execução dos serviços, objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, R$ 3.280,00 

(três mil duzentos e oitenta reais) mensais relativo ao recolhimento 1600 (um mil e seiscentos) litros mensais 

estimados para os GRUPO A, E e B, conforme item 1.1 do presente contrato, coletados quinzenalmente.  

4.2 – Para o Grupo A e E o custo unitário por litro será de R$ 2,00 (dois reais) e para o grupo B o custo unitário por litro 

será de R$ 2,80 (dois reais e oitenta centavos). 

4.3 - A CONTRATADA deverá fornecer os dados bancários para o pagamento, tais como banco, agência, conta 

corrente. 

4.4 - O pagamento será efetuado até o 5º (quinto) dia útil subsequente à prestação do serviço mediante apresentação 

da fatura/NF e relatório de coleta, tratamento e disposição final, vistado pela secretaria. 

4.5 - Na Nota Fiscal deverá conter o nº do processo licitatório e nº do contrato firmado. Se não houver alguma dessas 

especificações a NF será devolvida à empresa para eventuais acertos e, não será liberado o pagamento sem estar tudo 

correto. 

4.6 Serão retidos todos os impostos devidos, conforme legislação vigente. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

5.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:  

2015/664 

10.16.10.122.0060.2075 – Manutenção da Secretaria de Saúde 

0040 – ASPS 

3.3.9.0.39.78.00.00.00 – Limpeza e Conservação – Pessoa Jurídica 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE DOS PREÇOS E DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

6.1 - No vencimento do contrato os preços poderão ser reajustados e se for o caso até o índice do IPCA.  

6.2 - No caso de que a Legislação Federal determine novos parâmetros para os reajustamentos contratuais, com 

periodicidade inferior a 01 (um) ano, o instrumento será aditivado no sentido de se adequar as novas normas ressalvado 

o equilíbrio econômico-financeiro do mesmo, e, na moeda vigente na época. 

6.3 - Os valores do presente contrato, não pagos na data do vencimento deverão ser corrigidos desde então até a data 

do efetivo pagamento, respeitada a periodicidade mensal, pelo IPCA. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS E RESCISÃO DO CONTRATO 
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7.1 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar de 05/10/2015, podendo ser prorrogado por 

iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, mediante acordo entre as partes, conforme art. 57 Inciso 

II da Lei Federal 8666/93 e alterações legais. 

7.2 - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa poderá ser 

rescindida, mas deverá ser solicitada anteriormente num prazo mínimo de 30 dias, por escrito. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 

8.1 Pelo inadimplemento das obrigações, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades: 

8.1.1 Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: 

advertência; 

8.1.2 Executar o contrato, com atraso injustificado até o limite de 05 (cinco) dias após, os quais serão considerados 

como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

8.1.3 Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 

(um) ano e multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato; 

8.1.4 Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) 

anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

8.1.5 Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual, apresentar documentação falsa, fraude 

ou falha na execução do contrato: declaração de inidoneidade e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato. 

8.1.6 As penalidades serão registradas no cadastro da CONTRATADA, quando for o caso. 

8.2 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 

financeira que for imposta a CONTRATADA, em virtude de penalidade ou, inadimplência contratual. 

8.3 Será facultado ao licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa prévia, na ocorrência de 

quaisquer das situações previstas. 

 

CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL  

9.1 - Qualquer dano físico ou material ocasionado a terceiros, por ocasião da execução dos serviços, objeto deste 

instrumento, é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 - A execução do Contrato será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por parte da Administração 

Municipal, através da servidora designada como Fiscal, a quem competirá comunicar ao Gestor as falhas por ventura 

constatadas no cumprimento do contrato, de acordo com normatização interna. 

10.2 - A Fiscalização de que trata o subitem anterior será exercida no interesse da Administração Municipal. 

10.3 - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela 

adjudicatória, sem qualquer ônus à Administração Municipal. 

10.4 - Qualquer fiscalização exercida pela Administração Municipal, feita em seu exclusivo interesse, não implica em 

corresponsabilidade pela execução dos serviços e não exime a adjudicatória de suas obrigações de fiscalização e 

perfeita execução do contrato. 

10.5 - A Fiscalização da Administração Municipal, em especial, terá o dever de verificar o cumprimento dos termos do 

contrato, especialmente no que se refere á qualidade na prestação dos serviços, podendo exigir as cautelas 

necessárias à prevenção do erário. 

10.6 - O presente contrato será fiscalizado pelo Gestor: Marco Antônio da Costa e pela fiscal:  Simone Althaus. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

11.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Não-Me-Toque para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato.  

11.2 - E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 5 (cinco) vias iguais e 

rubricadas para todos os fins de direito.  

Não-Me-Toque, 02 de Outubro de 2015. 

 

 

 

TEODORA BERTA SOUILLJJEE LÜTKEMEYER 

Prefeita Municipal 

CONTRATANTE 

 

 

 

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, 

Tiago Bitencourt Bortoluzzi 

CONTRATADA 
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