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PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 FMS 
 

CONTRATO Nº 016/2017 FMS 
 

 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA SERVIOESTE 

SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA OBJETIVANDO A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANPOSTE, 

TRATAMENTO E DAR DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.  
 

Pelo presente contrato, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE de Anita Garibaldi/SC, pessoa 

jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 14.016.636/0001-83, representado neste 

ato pela Secretária Municipal de Saúde Angela Mara Canani Xavier, brasileira, portadora do 

CPF n° 022.907.119-85, residente e domiciliada à Rua Álvaro Lopes de Abreu, nº 46, Bairro 

Coopercampos, nesta Cidade, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa 

SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ n°03.392.348/0001-60, com sede na Linha São Roque, s/nº na cidade de Chapecó 

- SC CEP.89801-973, neste ato representada pela sua Gerente, ANA PAULA GIROTTO, 

pessoa física de direito privado, brasileira, portadora do CPF 010.953.219-86 n°  e RG n°                   

48910350, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente Termo de Contrato, 

de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

O presente instrumento tem por objeto, a prestação de serviços de coleta, transporte, 

tratamento e dar destinação final de Resíduos Sólidos provenientes dos Serviços de Saúde 

– RSS, dos Grupos ‘’A’’, ‘’B’’ e ‘’E’’, gerados pelo CONTRATANTE, de acordo com as 

determinações da RDC/ANVISA n° 306/2004 e da Resolução CONAMA n° 358/2005. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS LOCAIS DE COLETA 

A CONTRATADA efetuará a coleta do RSS gerados pelo CONTRATANTE, no Posto de 

Saúde do Município, sito à Rua Guilherme Altair Espíndola, 279 – Bairro Borges, nesta 

cidade.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS EMBALAGENS  

É de responsabilidade do CONTRATANTE, manter os resíduos citados na cláusula primeira 

devidamente acondicionados, na forma prevista na legislação pertinente, em saco branco 

leitoso quando se tratar de resíduos do Grupo ‘’A’’, caixas de pérfuro-cortantes com alças 

para os do Grupo ‘’E’’ e sacos vermelhos mantidos em freezer até a coleta, para as 

placentas, peças anatômicas e carcaças de animais. Com relação aos resíduos do Grupo 

‘’B’’, líquidos ou sólidos, é necessário que o CONTRATANTE faça uma relação entre três 

vias de todos os resíduos que serão coletados, sendo que a primeira via, com a assinatura 

do coletor, deverá ser arquivada no gerador e as outras duas entregues para 

encaminhamento ao arquivo da CONTRATADA, de acordo com a legislação e os vidros e 

medicamentos vencidos deverão ser empacotados em caixas de pérfuro-cortantes, 

devidamente identificadas, conforme normas vigentes. 
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CLÁUSULA QUARTA – DA DISPONIBILIDADE DO RSS 

Os resíduos deverão estar disponíveis à coleta, a qualquer hora do dia ou da noite, em 

bombonas identificadas com emblemas e código de barra e fachadas com lacres 

personalizados, que poderão ser adquiridos da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA COLETA  

A CONTRATADA não efetuará a coleta, caso os resíduos de saúde não estiverem 

devidamente acondicionados e identificados, conforme preceitua a legislação em vigor. 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL EMPRESA UND QNT. COTADA PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

1

Serviços de coleta, 

transporte, dos residos da 

saude.

servioeste KG 1.920,000 0,0000 5,5000 10.560,00 Venceu

2
Excedentes dos resíduos 

dos grupos A/E
servioeste KG 200,000 0,0000 4,5000 900,00 Venceu

3

Excedentes dos resíduos 

dos grupos  B (químicos) 

por quilogr

servioeste KG 200,000 0,0000 4,4500 890,00 Venceu

TOTAL DO FORNECEDOR 2.320,000 12.350,00  

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR, DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE  

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R$ 880,00 (oitocentos e 

oitenta reais) para a quantidade de até 160 kg por mês, de Resíduos dos Grupos ‘’A’’ e ‘’E’’, 

com recolhimento quinzenal. O que exceder tal quantia será cobrado o valor de R$ 4,50 

(quatro reais e cinquenta centavos) por quilo. Para os Resíduos do Grupo ‘’B’’, o 

CONTRATANTE pagará R$ 4,45 (quatro reais e quarenta e cinco centavos) por quilo. O 

fechamento dos serviços será realizado no último dia do mês e o vencimento para 

pagamento se dará no 5° dia do mês subsequente à prestação dos serviços. O valor dos 

serviços prestados será corrigido anualmente pelo índice do IGPM ou outro índice que o 

venha a substituir. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS EVENTUAIS CHAMADAS EXTRAS  

Eventuais chamadas extras serão pagas pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, mediante 

acerto prévio. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA REALIZAÇÃO DA DESPESA  

A despesa será realizada de acordo com a categoria funcional a seguir:                                                                                      

Unidade Orçamentária: 08.01 – Fundo Municipal de Saúde                                                    

Projeto/Atividade: 2.042 - Programa. de Atenção Básica de Saúde                                              

Elemento Despesa 3.3.90.00 –  15. 
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CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA  

O presente contrato terá validade por 12 (Dose) meses a contar da data de 31/03/2017, 

podendo ser prorrogada sua vigência por períodos sucessivos, mediante acordo entre as 

partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO  

O CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato, caso a CONTRATADA sem 

justificativa fundamentada, deixar de executar o trabalho previsto na Cláusula Primeira, bem 

como poderá ser rescindido pela CONTRATADA, independente de notificação prévia, caso 

o CONTRATANTE ficar inadimplente por mais de 30 (trinta) dias, não ocorrendo prejuízo 

dos direitos de cobrança dos valores pendentes, sobre os quais incidirá além dos juros de 

moratória de 1% ao mês e correção monetária a contar do vencimento, multa moratória de 

2% sobre o valor do débito, eventuais despesas de cartório e outras despesas necessárias à 

cobrança do débito. Caso o CONTRATANTE resolva rescindir o presente Contrato, isto 

deverá ser comunicado com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência. 

CLÁUSULA NONA – FÓRUM  

Fica eleito o Fórum da Comarca de Anita Garibaldi/SC, dispensando qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja para dirimir qualquer questão oriunda do presente Contrato. 

E por assim estarem justos e contratados firmam o presente Contrato em 3 (três) vias de 

igual teor e forma, que ratificam e assinam na presença de 2 (duas) testemunhas. 

 

Anita Garibaldi/SC, 31 de Março de 2017. 

 

 

_______________________________     ____ ________________________  

  Angela Mara Canani Xavier    ANA PAULA GIROTTO 

Fundo Municipal de Saúde     CONTRATADA 
 Contratante           

         

  

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

01. 02. 

Nome: Alex Ribeiro Alves Nome: Eduardo Geremia 

CPF: 093.267.859-98 CPF: 696.431.990-53 


