
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 03/2017 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL, inscrita no 

CGC/MF sob nº 01.610503/0001-41, isenta de inscrição Estadual, representada por seu Prefeito 

Municipal, MARCO ANTONIO MONTEIRO CARDOSO, brasileiro, casado, residente neste 

Município. 

CONTRATADO: KOLETAR EIRELI EPP, inscrita no CGC/MF nº 10.352.008/0001-70, 

estabelecida na Rua Duque de Caxias, 154- Bairro Tarumã- Viamão/RS, CEP: 94.415-580 neste ato 

assistido pelo seu representante Sérgio Jesus Cruz Ângelo. 

 As partes contratantes celebram o presente contrato de manutenção, mediante as seguintes 

cláusulas e condições: 

CLÁUSULA 1 – DO OBJETO 

1. – É objeto deste Contrato a Prestação de Serviços de coleta, transporte e destinação final dos 

resíduos de saúde do estabelecimento de Saúde da Rede Pública do Município de Capivari do Sul. 

CLÁUSULA 2 – DO PREÇO 

2.1- Pela realização do objeto do presente Contrato, a Contratante pagará ao Contratado, o valor de 

R$ 442,28 (Quatrocentos e quarenta dois reais e vinte oito centavos) mensais. 

CLÁUSULA 3 – DA FORMA DE PAGAMENTO 

3.1 - O pagamento deverá ser efetuado até o quinto dia útil do mês subseqüente ao da prestação do 

serviço, mediante emissão da Nota Fiscal de Serviço apresentada pela CONTRATADA, em moeda 

corrente Nacional, através de cheque nominativo, ou ordem de crédito na conta do 

CONTRATADO, segundo for estipulado, sendo as despesas bancárias debitadas do Credor. 

3.2 - Na emissão da Nota Fiscal o Contratado deverá fazer constar em seu corpo o valor referente à 

sua contribuição ao INSS,para recolhimento pelo Contratante ou ainda,se optar,anexar cópia do 

recolhimento da guia referente. Ainda, se for empresa sediada no Município,deverá constar o valor 

do ISSQN a ser retido. 

CLÀUSULA 4 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÀRIA 

4.1 – As despesas oriundas da presente contratação correrão por conta das seguintes dotações 

orçamentárias:  

                      088110.122.0154.2162 3339039000000  3319 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL 

Estado do Rio Grande do Sul 



CLÁUSULA 5 – DA VIGÊNCIA 

5.1 – O presente contrato vigorará a partir do dia 07 de fevereiro de 2017 à 31 de dezembro de 

2017. 

CLÁUSULA 6 – DA NATUREZA DOS SERVIÇOS 

6.1- Os serviços propostos pela Contratada são de coleta, e destino final dos resíduos sólidos de 

saúde. 

Estão compreendidos nos serviços, os seguintes resíduos de saúde: 

Coleta de seringas, restos curativos dentários, ginecológicos, médicos, cirúrgicos, material 

pertinentes a esses serviços, recipientes de produtos químicos, remédios, materiais de limpeza dos 

consultórios. 

CLÁUSULA 7 – DA EXECUÇÃO DA COLETA 

7.1 – Os serviços serão realizados com as seguintes características: 

a) Freqüência da coleta: 01(um) dia por quinzena, às quintas-feiras; 

b) Veículo de coleta: O veículo de coleta deverá ter capacidade mínima de 4.000 kg,devidamente 

licenciado pela FEPAM; 

c) Pessoal de coleta: A Contratada deverá ter 01(um) motorista e 01(um) Coletor de Resíduos, 

sendo estes treinados, portanto, deverão ter os EPI´s (Equipamentos de Proteção individuais) 

obrigatórios, conforme orientação da Medicina e Segurança do Trabalho. 

CLÁUSULA 8 – DOS MATERIAIS E RECIPIENTES UTILIZADOS NA COLETA 

8.1 – Os materiais referentes ao uso diário serão da Contratante, exemplo, sacos plásticos e 

DESCABOX. 

Serão fornecidos pela Contratada, recipientes de depósito dos resíduos (Bombonas), com troca 

diária para desinfecção das mesmas. 

Será fornecido 01(uma) bombona de 100 L, a ser coletada de forma semanal. 

OBS: Os recipientes por conta da Contratada serão identificados com a recomendação de 

observação de “lixo contaminado”, por medida de segurança. 

CLÀUSULA 9 – DA FORMA DE ACONDICIONAMENTO DOS RESÍDUOS  

9.1 – Os resíduos deverão ser acondicionados em seus respectivos recipientes, não podendo ser 

efetuados de forma a que possam oferecer risco ao pessoal coletador, ou seja, deverá haver o 

máximo de cuidado com seringas e material perfuro-cortantes. Quando for solicitada à Contratada 

coleta de remédios vencidos, a Contratante deverá efetuar memorando de transporte com 

especificação e quantidade dos mesmos. 

 

 



CLÁUSULA 10 – DO TRANSPORTE, FREQUÊNCIA E DESTINAÇÃO FINAL 

10.1 – Todos os resíduos coletados deverão ser transportados e destinados, na vala séptica, esta 

devidamente licenciada na FEPAM, conforme determinação da legislação ambiental em vigor, na 

Estação de Tratamento da Pro-Ambiente em Gravataí,conforme licença da FEPAM LO nº 

0343/2004-DL 

 

CLÁUSULA 11 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

11.1 – O presente Contrato admite termos aditivos para eventuais alterações, respeitando a Lei 

8.666/93 que rege as licitações e contratos. 

11.2- O reajuste poderá ser anual, pelo índice do INPC acumulado. 

CLÁUSULA 12 – ESCLARECIMENTOS E CONSULTAS 

12.1 – As consultas e esclarecimentos deverão ser feitas por escrito,através do Protocolo Geral,e 

dirigidos a Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar Social,tendo sua resposta da mesma forma. 

CLÁUSULA 13 – RESCISÃO DO CONTRATO 

13.1 – O presente contrato poderá ser rescindido antes do seu término, devendo a parte denunciante 

avisar a outra com antecedência mínima de 30(trinta) dias. 

CLÁUSULA 14 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 – Os casos omissos serão regulados pela legislação em vigor, eleito o foro da Comarca de 

Palmares do Sul, para dirimir qualquer dúvida ou litígio oriundos do presente. 

 E por estarem as partes em pleno acordo, em tudo que se encontra lavrado neste instrumento 

particular, assinam o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e forma para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos. 

       Capivari do sul, 07 de fevereiro de 2017. 

 

 

    MARCO ANTONIO MONTEIRO CARDOSO 

               Prefeito Municipal 

       Contratante 

 

            KOLETAR EIRELI EPP 

                   Contratada 

 

 

Visto Assessoria Jurídica:  


