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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 181/2018 

Pelo presente instrumento particular, o MUNICÍPIO DE MORRO DA GARÇA, inscrito no 

CNPJ sob o nº 17.695.040/0001-06, com sede administrativa na Praça São Sebastião, nº 440 – 

Centro – Morro da Garça/MG, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. JOSÉ 

MARIA DE CASTRO MATOS, inscrito no CPF sob o nº 071.264.528-30, doravante 

denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa Serquip Tratamento de Residuos 

MG - LTDA, inscrita no CNPJ  nº. 05.266.324/0003-51, sediada à AV. Lincoln Alves dos 

Santos, n° 740, Bairro Distrito Industrial, Montes Claros/MG doravante denominado 

simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por Sr. Artur Luiz da Silva Duarte, 

inscrito no CPF 854.929.578-72, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, da Lei 

nº 10.520/2002 e demais legislação aplicável à matéria e consoante as cláusulas e condições 

constantes deste instrumento convocatório da licitação supracitada, referente ao PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 38/2018, PREGÃO PRSENCIAL Nº 17/2018, nas condições em que 

segue: 

CLÁUSULA 01 - DO OBJETO E PONTOS DE COLETA 

1.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, 

TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS 

RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORRO DA 

GARÇA/MG, conforme planilha abaixo: 

Item Quant Unid. DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO Valor 

Mensal. 

Valor 

Global 

01 06 meses Contratação de empresa para serviços 

referente à coleta, transporte e tratamento, 

por termo de destruição (incineração) e 

destinação final, de resíduos de serviços de 

saúde classe “a, b e e”. Franquia de até 100 

(cem) kilos/mês 

 

R$ 500,00 R$ 3.000,00 

 

1.2 - DOS LOCAIS DE RECOLHIMENTO DOS RESIDUOS 

a) - Centro de Saúde de Morro da Garça 

Rua Major Salvo, SN – Centro 

CLÁUSULA  SEGUNDA  – DO  REGIME  DE  EXECUÇÃO   

 

2.1 - São condições de execução do presente Contrato: 

2.1.1 - A Coleta dos resíduos de serviço de saúde será realizada quinzenalmente; 

2.2 - A medição do serviço será efetuada por quilograma coletado e pesado na presença do fiscal 

do contrato e transportado até o local de tratamento definido pela contratante ou pelas partes. 
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2.3 - Estão nos custos dos serviços os materiais e os equipamentos necessários à execução do 

objeto. 

2.4 - Os serviços serão executados somente mediante solicitação e autorização por escrito pelo 

contratante, com a devida especificação da quantidade a ser recolhida. 

2.5 - O Município de MORRO DA GARÇA, através da Secretaria Municipal de Saúde e 

Saneamento, reserva-se o direito de não receber o objeto em desacordo com o previsto neste 

Contrato, podendo aplicar o disposto no art. 87, da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1 – Pela execução dos serviços deste Termo, a contratante pagará a contratada o valor mensal 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando o preço total estimado em R$ 3.000,00 (três mil reais).  

3.2 - O valor mensal será pago, mediante apresentação da Nota Fiscal, devidamente 

atestada pela Secretaria requisitante.  

3.3 – O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, após a prestação do serviço, e só será 

efetuado mediante comprovação de regularidade das obrigações fiscais, trabalhistas e em 

especial junto ao INSS, relativamente à competência imediatamente anterior aquela a que se 

refere à remuneração auferida. 

3.4 - Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

3.5 - O preço referido no item 3.1, incluem todos os custos e benefícios decorrentes do 

fornecimento do produto, de modo a constituírem a única e total contraprestação pela execução 

do contrato. 

3.6 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será 

de 5 (cinco) dias úteis contado a partir da regularização dos mesmos e sua reapresentação. 

3.7 - O Município poderá sustar o pagamento a que a contratada tenha direito, enquanto não 

sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes da contratação e/ou não recolhimento de 

multa aplicada. 

3.8 - Os pagamentos efetuados à CONTRATADA, não a isentarão de suas obrigações e 

responsabilidades vinculadas à execução do contrato, especialmente aquelas relacionadas com a 

qualidade. 

3.9 – Só haverá compensações financeiras e penalizações por eventuais atrasos e descontos por 

eventuais antecipações de pagamentos se houver acordo entre as partes. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 - O prazo para a CONTRATADA realizar os serviços ora pactuados, será ate 31/12/2018. 

4.2 – Os serviços serão autorizados por meio de ordem de serviço expedida pelo setor 

competente, sendo que, a licitante vencedora, será dada executar estritamente aquilo que for 
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disposto na ordem de serviço. 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 - A despesa deste contrato correrá à conta do orçamento vigente da Prefeitura Municipal de 

Morro da Garça alocado na seguinte dotação orçamentária:  

02.006.18.542.0008.2076 - 3.3.3.90.39.00.00 - Ficha: 273 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE. 

6.1 - A CONTRATADA obriga-se a: 

I – Executar os serviços de acordo especificados na cláusula primeira deste contrato. 

II - Responsabilizar-se por todos e quaisquer prejuízos causados ao CONTRATANTE durante a 

vigência do presente contrato, bem como os relativos à omissão pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outras exigências legais inerentes a este 

instrumento. 

III - Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que 

vinculados à execução do presente contrato. 

IV - Cumprir todas as especificações previstas no termo do PREGÃO PRESENCIAL nº. 

17/2018 que deu origem ao presente instrumento. 

V - É de responsabilidade das empresas prestadoras de serviços a apresentação de licença 

ambiental para as operações de coleta, transporte ou destinação final dos resíduos de serviços de 

saúde. 

VI - Para estabelecimentos com sistema próprio de tratamento de RSS, o registro das 

informações relativas ao monitoramento destes resíduos, de acordo com periodicidade definida 

no licenciamento ambiental. Os resultados devem ser registrados em documento próprio e 

mantidos em local seguro durante cinco anos. 

VII - A coleta e o transporte externos consistem na remoção dos RSS do abrigo de resíduos 

(armazenamento externo) até a unidade de tratamento ou destinação final, utilizando-se técnicas 

que garantam a preservação da integridade física do pessoal, da população e do meio ambiente, 

devendo estar de acordo com as orientações dos órgãos de limpeza urbana. 

VIII - A Contratada se comprometerá a fornecer as bombonas necessárias para o transporte em 

regime de Comodato e deverá também substituir as bombonas recebidas com os resíduos, por 

bombonas vazias e higienizadas. 

IX - No ato do recebimento dos resíduos de serviços de saúde, a CONTRATADA deverá 

registrar em uma planilha o peso dos resíduos de cada ponto extra designado pela Prefeitura. 

X - A contratada deverá fornecer certificados de incineração dos resíduos comprovando a 

destinação correta e a fim de conferir publicidade à gestão de resíduos.   O referido certificado 

conterá o nome da empresa prestadora do serviço, o nome do Município, o destino final dos 
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resíduos recolhidos, data e assinatura do representante legal da contratada, dentre outros dados 

relevantes. 

XI - A empresa Contratada deverá apresentar o licenciamento ambiental emitida pela 

FEAM/COPAM ou por órgão ambiental municipal conveniado, ou órgão competente e deverá 

cumprir todas as determinantes dos órgãos ambientais competentes, durante a vigência do 

contrato. 

XII - A contratada deverá orientar a equipe de Vigilância em Saúde na elaboração do PGRSS de 

cada unidade de saúde. 

XIII - Executar os serviços conforme especificações de sua proposta, com os recursos 

necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais; 

XIV - A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação. 

6.2 – DA CONTRATANTE: 

I - Além de outras decorrentes de normas legais e da natureza do presente contrato, são 

obrigações da Contratante: 

II - Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços, 

fixando-lhe, quando não pactuado neste Contrato, prazo para corrigi-las; 

III - Arcar com as despesas de publicação do extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos que 

venham a ser firmados. 

IV - Designar servidor (es) responsável (is) para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; 

V - Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da empresa contratada, 

que não mereça a sua confiança ou embarace a fiscalização, ou, ainda, que se conduza de 

modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas; 

VI - Cumprir com as obrigações acordadas em contrato, mais especificamente, honrar o 

pagamento dentro dos prazos fixados e repassar a documentação solicitada, necessária ao bom 

andamento dos trabalhos; 

VII - Acompanhamento, fiscalização e controle dos serviços, através de membros designados 

pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, para fins de pagamento; 

VIII - A fiscalização exercida pela contratante não exime a ADJUDICATÁRIA das 

responsabilidades administrativas, civis ou criminais, em decorrências da execução dos serviços, 

perante a administração pública ou terceiros. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS 

MULTAS 

7.1 – As penalidades contratuais aplicáveis são: 
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a) advertência verbal ou escrita. 

b) multas. 

c) declaração de inidoneidade e, 

d) suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei nº 8.666/93, de 

21/06/93 e alterações posteriores. 

7.2 – A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras sanções 

cabíveis, quando houver descumprimento de condições contratuais ou condições técnicas 

estabelecidas. 

7.3 – As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes: 

e) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das 

cláusulas do Contrato. 

f) 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do Contrato nos casos 

previstos em Lei, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou 

criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e danos que der causa. 

g) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com a 

Prefeitura Municipal de MORRO DA GARÇA – MG, por prazo não superior a dois anos. 

h) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, 

Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação do infrator, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

i) Perda da garantia contratual, quando for o caso. 

7.4 – De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de cinco dias, 

contados da intimação do ato, oferecer recurso à CONTRATANTE, devidamente fundamentado. 

7.5 – As multas previstas no item anterior são independentes e serão aplicadas cumulativamente. 

7.6 – A multa definida na alínea “a” do item 8.3, será descontada de imediato dos pagamentos 

das parcelas devidas e a multa prevista na alínea “b” do mesmo item será descontada por ocasião 

do último pagamento. 

7.7 – A CONTRATADA não incorrerá na multa prevista na alínea “b” acima referida, na 

ocorrência de caso fortuito ou de força maior, ou de responsabilidade da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA OITAVA – DOS CASOS DE RESCISÃO 

8.1 – A CONTRATANTE poderá considerar rescindido este Contrato, de pleno direito, 

independentemente de qualquer notificação ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, se: 

a) - Infringência de qualquer obrigação ajustada;  

b) - Liquidação amigável ou judicial ou falência da CONTRATADA;  
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c) - Se a CONTRATADA, sem prévia autorização do MUNICÍPIO, transferir, caucionar ou 

transacionar qualquer direito decorrente deste contrato;  

d) - E os demais mencionados no Art. 77 da Lei n.º 8.666/93.  

§ 1º) - A CONTRATADA indenizará o MUNICÍPIO por todos os prejuízos que esta vier a sofrer 

em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.  

§ 2º) - Atendido o interesse público e desde que ressarcida de todos os prejuízos, ao 

MUNICÍPIO poderá efetuar o pagamento compatível à CONTRATADA:  

a) - Dos serviços corretamente executados e auditados.  

b) - De outras parcelas, a critério do MUNICÍPIO.  

§ 3º) - No caso do MUNICÍPIO precisar recorrer à via judicial para rescindir o presente 

Contrato, ficará a CONTRATADA sujeita à multa convencional de 10% (dez por cento) do valor 

do Contrato, além das perdas e danos, custas processuais e honorários de advogado, estes fixados 

em 20% (vinte por cento) do valor do Contrato. 

8.2 – A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei n.º 8.666/93. 

8.3 – A rescisão deste Contrato de forma unilateral acarretará, sem prejuízos da exigibilidade de 

débitos anteriores da CONTRATADA, inclusive por multas impostas e demais cominações 

estabelecidas neste Instrumento, as seguintes consequências: 

a) Assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato 

próprio   da Administração. 

b) Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na 

execução do Contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do artigo 58 da Lei 

n.º 8.666/93. 

c) Retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados à 

Administração. 

8.4 - A rescisão contratual poderá ainda ocorrer nos casos e formas previstos nos artigos 78 e 79 

da Lei n.º 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DA LICITAÇÃO 

9.1 – O presente Contrato está vinculado em todos os seus termos, ao Edital de PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 17/2018 e respectivos anexos, bem como à proposta de preços vencedora. 

CLÁUSULA DÉCIMA  – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO E AOS 

CASOS OMISSOS 

10.1 – Aplica-se a Lei nº 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro ao presente Contrato e em especial 

aos seus casos omissos. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA 

11.1 - Este contrato será vigente, à partir da data da assinatura até 31/12/2018,  podendo  ser  

rescindido antes deste prazo, por conveniência e oportunidade administrativa, nos termos da Lei 

8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

12.1 – A fiscalização da execução do Contrato será exercida pela Secretaria Municipal de 

Administração e Finanças, independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento 

e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinada pela CONTRATANTE, a seu 

exclusivo juízo. 

12.2 – A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, 

não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus empregados, prepostos ou 

contratados. 

12.3 – A ordem de serviço, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento entre a 

Fiscalização e a CONTRATADA serão feitos por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo 

tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais. 

12.4 – Da(s) decisão(ões) da Fiscalização poderá a CONTRATADA recorrer à 

CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS 

SERVIÇOS 

13.1 – Fica facultado à CONTRATANTE a recusa de qualquer serviço executado fora das 

condições estabelecidas neste Contrato e no Edital da PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2018, e 

pedir a adequação do mesmo, que julgue inadequado, mediante prévio aviso. 

13.2 – A CONTRATADA empregará na execução dos serviços, pessoal devidamente habilitado 

e idôneo. 

13.3 – A CONTRATADA responde por si, seus empregados e prepostos pelas decorrências da 

prestação ora ajustadas, civil e criminalmente, e seus ônus não alcança a CONTRATANTE em 

qualquer hipótese, ainda que sob a figura da solidariedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 – A CONTRATANTE só admitirá quaisquer alterações de quantidades ou especificações 

dos serviços se houver motivo justificado e fundamentado com a necessária antecedência. 

14.2 – A CONTRATADA somente poderá subcontratar a execução dos serviços com a prévia 

concordância da CONTRATANTE, ficando, neste caso, solidariamente responsável, perante a 

CONTRATANTE, pelos serviços entregues pela subcontratada e, ainda, pelas consequências dos 

fatos e atos a ela imputáveis. 
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14.3 – As alterações contratuais obedecerão aos dispositivos constantes do artigo 65 da Lei 

acima referida. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO REAJUSTAMENTO 

15.1 - Por força da Lei Federal nº 10.192/2001, os preços poderão ser reajustados após a vigência 

contratual de 12 (doze) meses, salvo autorização de aumento concedida pelo Governo Federal. 

15.2 - Decorrido o prazo acima estipulado, os preços unitários serão corrigidos monetariamente 

pelo INPC (IBGE) ou outro índice que venha a substituí-lo por força de determinação 

governamental. 

15.3 - A aplicação do índice dar-se-á de acordo com a variação ocorrida entre o mês da 

assinatura do contrato e do 12º mês de execução do contrato, passando a vigorar o novo preço a 

partir do 13º mês.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

16.1 - Os empregados da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício com a 

CONTRATANTE, correndo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações decorrentes da 

legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, os quais se obriga a saldar na época 

devida.  

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO 

17.1 - Este Contrato poderá ser alterado mediante Termo Aditivo com as devidas justificativas, 

nos casos previstos no Artigo 65, da Lei n° 8.666/93.  

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

18.1 - A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termo 

Aditivo, os acréscimos ou supressões que fizerem necessários, no montante de até 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com o constante nos §§ 1º e 

2º, do artigo 65, da Lei 8.666/93.  

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA NOVAÇÃO 

19.1 - Toda e qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE na exigência do cumprimento 

do presente contrato, não constituirá novação, nem muito menos a extinção da respectiva 

obrigação, podendo a mesma ser exigida a qualquer tempo. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO 

20.1 – Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Curvelo-MG, com recusa expressa de 

qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

20.2 – E por estarem justos e contratados, CONTRATANTE E CONTRATADA, mutuamente 

assinam o presente instrumento contratual, em 02(duas) vias de igual valor e teor e para todos os 

efeitos legais, na presença de duas testemunhas idôneas e civilmente capazes. 
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Morro da Garça, 02 de Julho de 2018. 

 

 

______________________________________ 

José Maria de Castro Matos 

Prefeito Municipal 
 

 

 

__________________________________________________ 

Serquip Tratamento de Residuos MG – LTDA 

 CNPJ: 05.266.324/0003-51 

 


