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PROCESSO DISPENSA POR EMERGÊNCIA Nº 004/2017/PMC 

 

 

CONTRATO EMERGENCIAL N.º 

004/2017/PMC QUE ENTRE SI 

CELEBRAM DE UM LADO A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CURUÇÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE E DO OUTRO A 

EMPRESA BENIVALDO Q. PIMENTEL 

EIRELI - ME. 

 

 

O MUNICÍPIO DE CURUÇA CNPJ n°. 05.171.939/0001-32, sediada na Praça Cel. 

Horácio, n°. 70, Bairro Centro, em Curuça, neste Estado, CEP: 68.750-000 neste ato 

representado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por intermédio da Secretária 

MARIA DO SOCORRO PINHEIRO RUIVO; doravante denominada apenas 

CONTRATANTE e a Empresa BENIVALDO Q. PIMENTEL EIRELI - ME, CNPJ/MF 

N°. 16.825.811/0001-61, estabelecida à Rua Lauro Sodré, n°. 880, Bairro Centro, Igarapé-

Mirim, CEP: 68.430-000, denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo Senhor 

BENIVALDO QUARESMA PIMENTEL, brasileiro, RG Nº. 3059074 SSP/PA, CPF Nº 

603.493.952-68, firmam o presente Contrato, mediante as Cláusulas e condições a seguir 

estabelecidas: 

 

1.0. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FINALIDADE 

 

1.1. O objeto desta licitação é a contratação de empresa especializada na coleta, transporte e 

destinação final de lixo patológico dos postos de saúde e hospital municipal de Curuçá, classe 

A, B, D e E, com quantidade estima em 1.110 kg, por um período de 90 (noventa) dias, 

conforme quantitativos e descrições que seguem: 

 

Descrição detalhada 

A coleta dos resíduos deve ser realizada obedecendo as seguintes fases e condições: 

 

1. Fase:  

- Será fornecido o material para coleta ficando por conta do Contratado o fornecimento do 

material e instrumental para execução dos serviços; 

- Fazer a coleta dos resíduos no mínimo de uma a duas vez por mês em todos os locais 

indicados pelo município.  

 

2. Fase executiva:  

- Pesagem dos resíduos e acondicionamento;  

- Transporte dos resíduos ao local de tratamento (usina) em veículos coletor apropriados, 
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possuindo forramento estanque de superfícies internas lisas, sem cantos vivos, lavável, 

registro para descarga proveniente da lavagem do mesmo. Os veículos também deverão ser 

dotados de equipamentos que assegurem uma coleta e o transporte seguro, cumprindo todas 

as exigências das Normas NBR 97344 e todos os requisitos exigidos pela ANVISA, na RDC 

Nº 306 e CONAMA.  

 

3. Fase conclusiva:  

- Após tratamento os resíduos devem ser encaminhados para um aterro sanitário licenciado.  

 

  

1.1.1. Os serviços (recolhimento dos resíduos) serão prestados na sede da contratante, sob-

responsabilidade dos profissionais indicados.  

1.1.2. Os serviços prestados serão de inteira responsabilidade da empresa contratada.  

1.1.3. A empresa contratada e seus responsáveis se responsabilizarão sob todos os aspectos 

técnicos civil e criminalmente dos serviços executados.  

1.2. A finalidade deste projeto é contratar uma empresa para coletar, transportar, tratar e dar 

destino final adequado e ambientalmente correto a todo e qualquer Resíduo de Serviço de 

Saúde pertencente aos Grupos A, B, D e E, sob fiscalização da CONTRATANTE.  

 

2.0. CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO 

  

2.1. A celebração do presente contrato foi baseada na Dispensa de Licitação Emergencial de 

nº. 003/2017, o qual a proponente acha–se estritamente vinculada a sua proposta.  

 

3.0. CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO E 

REAJUSTE 

 

3.1. Dá-se a este Contrato o valor total de R$ 30.030,00 (trinta mil e trinta reais).  

3.2. O pagamento será efetuado proporcionalmente à quantidade de quilos dos resíduos 

recolhidos, após serviço prestado.  

3.3.  Os pagamentos estão condicionados a apresentação das respectivas faturas, que deverão 

estar corretamente preenchidas sem rasuras, emendas ou entrelinhas, com especificação das 

quantidades dos resíduos recolhidos do período.  

3.4. A empresas regularmente inscritas nos simples deverá apresentar documentos 

comprobatórios, para os fins de retenções de impostos e cumprimento de outras exigências.  

  

4.0. CLÁUSULA QUARTA – DA SUJEIÇÃO DAS PARTES  

 

4.1. Todas as Cláusulas deste Contrato estão sujeitas as normas da Lei 8.666/93 de 21 de 

junho de 1993, e demais legislações complementares, que servirão de base para a solução dos 

casos omissos a este instrumento e não resolvidos na esfera administrativa.  

 

5.0. CLÁUSULA QUINTA - DA FONTE DE RECURSO E DA DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 
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5.1. As despesas decorrentes deste Contrato serão realizadas com recursos próprios do 

Município as quais serão empenhadas na seguinte dotação:  
Exercício Financeiro: 2017 

Órgão: 03 – Fundo Municipal de Saúde de Curuçá 

Unidade Orçamentária: 01 – Fundo Municipal de Saúde de Curuçá 

Projeto Atividade: 10.301.1201.2.181 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00 – Serviços de Terceiros - PJ 

Subelemento: 3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros – PJ 

 

6.0. CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

6.1. A forma de execução indireta e sobempreitada por preço global. 

 

7.0. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES  

 

7.1. Da Contratada:  

A Contratada, além da disponibilização de mão de obra, dos materiais e dos equipamentos 

necessários para a perfeita execução dos serviços de coleta externa, transporte, tratamento e 

de destinação final dos resíduos, obriga-se a:  

a) Coletar os resíduos potencialmente infectantes nos locais determinados, em dias e horários 

pré-estabelecidos; 

b) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados nos termos das legislações 

vigentes; 

c) Exigir que seu pessoal se apresente para a coleta e o transporte dos resíduos, assiduamente 

e pontualmente, nos dias e horários pré-programados, devidamente uniformizados e 

identificados com crachás (com fotografia recente) e usando todos os Equipamentos de 

Proteção Individual – EPI’s; 

d) Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos 

serviços, de maneira estruturada; 

e) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 

seus empregados acidentados ou com mal súbito;  

f) Instruir seus empregados quanto as necessidade de acatar as orientações da Contratante, 

inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do 

Trabalho, tais como, prevenção de incêndio nas áreas da Contratante;  

g) Responsabilizar-se por eventuais paralisações dos serviços, por parte dos seus empregados, 

sem repasse de qualquer ônus à CONTRATANTE, para que não haja interrupção dos serviços 

prestados.  

h) Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que 

verificar na execução dos serviços;  

i) É responsabilidade de o transportador implementar as ações de garantia de qualidade 

referentes ao trânsito, armazenamento em trânsito e transbordos;  

j) É responsabilidade do transportador a correta utilização, no meio de transporte, do símbolo 

internacional de presença de resíduos de serviço de saúde; 

  

7.2. Da Contratante:  

Para a execução dos serviços objeto do presente contrato, o CONTRATANTE obriga-se a:  

a) Indicar formalmente o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução contratual. 
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b) Exercer a fiscalização dos serviços.  

c) Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da CONTRATADA, dando-lhe 

acesso às suas instalações, promovendo o bom entendimento entre seus servidores e os 

empregados da CONTRATADA e cumprindo suas obrigações estabelecidas neste contrato.  

d) Prestar aos empregados da CONTRATADA informações e esclarecimentos que 

eventualmente venham a ser solicitados, e que digam respeito à natureza dos serviços 

contratados.  

e) Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste contrato.  

f) É responsabilidade exclusiva do expedidor, com relação a cada expedição, preparar os 

documentos de transporte, a colocação de placas de aviso, rotulagem e marcação em 

embalados.  

g) Proporcionar as facilidades necessárias para a boa e integral execução deste contrato.  

 

8.0. CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO 

  

8.1. O prazo para a execução do objeto será de 90 (noventa) dias, podendo ser rescindido a 

qualquer momento, se houver uma licitação adjudicada ou homologa pela PMC no mesmo 

período contratual. 

  

9.0. CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES 

 

9.1. Pela inexecução total ou parcial deste contrato, a Administração poderá garantir a prévia 

defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções:  

9.1.1. advertência;  

9.1.2. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Curuçá, por prazo não superior a 2 (dois) anos.  

9.1.3. Multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no caso de desistência da realização dos 

serviços.  

 

10.0. CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

10.1. Constituem motivo para rescisão deste Contrato, todos aqueles elencados no artigo 78 

da Lei 8.666/93, inerentes ao objeto deste Contrato, bem como, o descumprimento de 

qualquer de suas Cláusulas.  

10.2. A rescisão do contrato não impedirá a administração de aplicar as sanções previstas no 

item 9.0, conforme a situação, além de poder exigir as indenizações por prejuízos que venha 

sofrer.  

10.3. Reconhece-se o direito da administração de usar das prerrogativas do art. 77 da Lei 

8.666/93, no caso de rescisão administrativa.  

10.4. O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer momento, se houver uma licitação 

adjudicada ou homologa pela PMC no mesmo período contratual. 

 

11.0. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 

 

11.1. Fica eleito o Foro do Município de Curuçá, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões 

resultantes da interpretação e execução deste Contrato. 
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12.0. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

12.1. Os casos omissos neste contrato serão resolvidos de acordo com o que dispõe a Lei 

Federal 8.666/93 e demais leis complementares que versem sobre o assunto.  

 

E por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente Contrato em 03 (três) vias de 

igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas, para que produza 

os efeitos legais. 

 

 

Curuçá-PA, 25 de janeiro de 2017. 

 

 

 

 

MARIA DO SOCORRO PINHEIRO RUIVO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

BENIVALDO QUARESMA PIMENTEL 

BENIVALDO Q. PIMENTEL EIRELI - ME 

CONTRATADA 

 

 

 

 

 

Testemunha:  

 

                  

Nome:____________________________ 

RG:    

CPF/MF:  

 

Nome:____________________________             

RG: 

CPF/MF 
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