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Contrata

CONTRATO n". MO/21II9/SMS

Pelo presente instrumento, as partes abaixo designadas celebram o presente Contrato, mediante as seguintes declarações e
cláusulas:

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação n" 042/2018/SMS, An. 24, IV. da Ui S.666/93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 22903 2018
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2359.3.3.90.39.00 Fontc:6I02000.

CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, inscrito no CNPJ: 13.927.819/0001-40, com sede na Praça João
Thiagodos Santos,Centro, I.atirode Freitas/UA. neste alo representado por sua PrefeitaSra. Moema Isabel Passos Gramacho.

CONTRATADA: RETEC TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ:
O2.554.49l/O00l-03. com sede na Avenida Tancredo Neves, n° 2227, Edf. Salvador Prime, Sala 707. Caminho das Arvores. Salvador

BA. CEP: 41.820-021. neste ato representadapelos seus atos constitutivose procuraçõesem anexo, que abaixosubscreve.

CLÁUSULA PRIMEIRA • OBJETO: Contratação por emergência de empresa especializada para coleta, transporte,
armazenamento, tratamento, incineraçflo de medicamentos e destinaçao tina! do lixo hospitalar do Município de Lauro de Freios.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DO CONTRATO: O presente contraio teríi vigência de 90 (noventa) dias. podendo ser
prorrogadopor mais90 (noveno) dias, ficandocondicionadaa sua vigênciaao término do procedimento licitatórioem curso.

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO: O presente Contrato lem o valor global estipulado em R$443.800,00 (quatrocentos e
quarenta e três mil e oitocentos reais).

CLÁUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO: O valor sera pago em até 30 (trinta) dias após a apresentação, com a
respectivanota fiscal, que será processada c paga após a aprovação pelo setor competenteda CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

5.1 - Responder pela fidelidade e legilimidade das informações e dos documentos apresentados cm qualquer fase do contrato;

5.2- Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados nos termos das legislações vigentes;
5.3- Disponibilizar de mão de obra. dos materiais e dos equipamentos necessários para a perfeita execução dos serviços coleta,

transporte, armazenamento, traomento. meincração de medicamentos c destinaçao final do lixo hospitalar dos resíduossólidos de
saúdc-RSS;

5.4- Respeitar as exigências legais para o adequado tratamento e destinaçao final dos resíduos coletados nas Unidades de Saúde,

previstas neste (ermo;

5.5- Coletar os RSS nos locais conforme indicado no item 3 deste Termo, na freqüência e horário prcesiabelecido ou em horários
acordados pela Secretaria de Saúde do Municípios e previamente a pedido das Unidades de Saúde, desde que seja enviada
comunicação ao setor da Coordenação de Atenção Especializada c Superintendênciade Atenção Básica. Departamento de Vigilância
a Saúde e Departamento de Assistência Farmacêutica;

5.6- A Contratada devera manter durante o periodo da contratação, as condições de qualificação c habilitação exigidas no ato
convocatório;

5.7-Selecionarc preparar rigorosamente os profissionaisque executarão os serviçoscontratados;
5.8- Implantar a execução e supervisão permanente dos serviços de maneira estruturada;

5.9- Assumir iodas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregadosacidentados ou com
mal súbito;

5.10-Cumpriros postuladoslegais vigentesde âmbito federal, estadual e municipal e as normas internas
de segurança c medicina do trabalho;

5.11- Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os equipamentos e materiais, inclusive
sacos plásticos brancos leitosos com simbologia infeconte para residuos e recipientes, em caso de rompimento das embalagens
dentro do veiculotransportador, com a observânciaàs recomendações aceitas pelas boas praticas técnica, normase legislação;
5.12- Respeitar a legislaçãovigente c observar as boas práticas técnicas e ambienlalmenle recomendadas, quando da realização das
atividades pertinentes ao objeto de contratação, atividades essas da inteira responsabilidade da Contraoda que responderá cm seu
próprio nome perante os órgãos fiscalizadores;

5.13-Responsabilizar-se integralmente pelos serviçoscontratados,cumprindo evidentemente, as disposiçõeslegais que interfiramem
sua execução;

5.14- Permitir à CONTRATANIK, accssffiTias^s/as insolações sem aviso-prcvio. para fiscalização dos processos de tratamentoe
destino final dos resíduos:
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5.15- Responsabilizar-se-á por reparar ou indenizar, todo e quaisquer danos causados a administração pública ou a terceiros, bem
como, multas aplicadas pelos órgãos oficiais em decorrência de infrações diretas ou indiretas relacionadas ao não cumprimento ou ao
cumprimento incompleto ou inadequado de qualquer etapa dos trabalhos a serem executados, ou também os relativos ao não
atendimento total ou parcial de normas, portarias, resoluções, c leis aplicáveis aos trabalhos e operações relacionadas;
5.16- Reparar ouindenizar osdanos ambientais ocasionados durante o transporte dos resíduos taiscomo:
a) Quebra c parada de veículo em vias;
b)Deposição acidental ouproposital deresíduos cm vias públicas ouprivadas:
c) Deposição acidental de resíduos por tombamento de veículos, deposição acidental ou proposital de resíduos em cursos d'agua
rios. represas,etc;
d)Toda cqualquer falha ourelação decausa eA>u efeitos pertinentes.
5.17- Seguirás Normas Reguladoras desaúde esegurança ocupacional especialmente asNR-06, 07.09. 11. 17, 21 c 24, sendo:

I a) O pessoal envolvido diretamente com o gerenciamento de resíduos, higienização. deverá ser submetido a exame médico
admissional. periódico, de retomo ao trabalho, demudança de função cdcmissional;
b) Os exames a que se refere o item anterior deverão ser realizados de acordo com a Norma Reguladora- NR-7. da Portaria 3.214. de
08 dejunho de 1978. do Ministériodo Trabalho;
cl O pessoal envolvido diretamente com o gerenciamento deresíduos deve sercapacitado naocasião de suaadmissão e mantido sob
treinamento periódico, três vezes ao ano para as atividades de manejo de resíduos, incluindo a sua responsabilidade com higiene
pessoal e dos materiais;

d) Acapacitação deve abordar os seguintes lemas: Importância da utilização correta de equipamento de proteção individual (FP1).
equipamento deproteção coletiva (F.PC). gerenciamento de resíduos, biossegurança e noções dehigiene:
e) Todos os profissionais da CONTRATADA que trabalham na coleta transporte, tratamento e disposição final dos resíduos, mesmo
os que atuamtemporariamente c que estejamdiretamenteenvolvidos nessas atividades,devem utilizaros EP1:
t)O fornecimento ca substituição dos EP1 serão de responsabilidade deCONTRATADA:
g) Todos os profissionais que Irabalham na coleta transporte, tratamento e disposição final dos residuos.ou nas instalações da
CONTRATADA, mesmo os que atuam temporariamente ou não estejam diretamente envolvidos nessas atividades, devem conhecer
o sistema adotado para o gerenciamento de resíduos.

5.18- Incorporar no cronograma de coleta dos resíduos Iodas as Unidades de Saúde fixas ou móveis durante os períodos de carnaval,
festas populares, campanhas de vacinação humana eanimal c demais eventos realizados pela SMS. observado o limite de 25% (vinte
c cinco porcento) para acrescimos,conformc cstahelecido no art. 65 X 1" da l-ei nu 8.666/93;
5.19- /ciar pela perfeita execução do fornecimento, devendo as falhas que porventura venham a ocorrer serem sanadas no prazo
máximo de 24 horas;

5.20- Atender às solicitações ou responder aos questionamentos apresentados pela fiscalização no prazo máximo de 02 (dois) dias
úteis;

5.21- Cumprir rigorosamente ocronograma de execução do serviço que será estabelecido pela CONTRATANTE;
5.22- Fornecer os recipientes adequados cespecíficos (bombonas) cm quantidade suficiente para oarmazenamento dos RSS do grupo
A. BcE. identificados por simbologia ecores, para cada grupo de resíduo, para cada Unidade de Saúde da SMS esempre que
solicitado, por escrito, pelo Responsável Técnico / Coordenador da mesma Os recipientes rígidos devem ser de polictileno de alta
densidade (PEAD). disponíveis cm 03 (três) volumes: 200, 50 e 20 litros, correspondendo a 25 kg, 6 kg e 2.5 kg respectivamente,
sendo aquantidade de cada volume, ajustada às necessidades diárias de todas as Unidades de Saúde c estes, devem permanecer no
abrigo externo da contratante, bem como. deve suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento c transporte exigidos
pelo Ministério dos Transportes;

5.23- Pesar todos os resíduos coletados nas Unidades de Saúde citadas no item 3, na presença simultânea dos representantes da
CONI1ÍATANTE E CONTRATADA.

5.24- Fornecer mensalmente planilha de pesagem por Unidades de Saúde da SMS para o setor de Gestão do Contraio da Secretaria
Municipal Saúdede Lauro de Freitas.

5.25- Repor aCONTRATANTE com relação às bombonas fornecidas cm comodato para oacondieionamento dos resíduos quando
da ocorrência de furto, roubo ou sumiço;
5.26-Responsabilizar-se totalmente por todos os encargos c ônus da legislação trabalhista previdenciária c fiscal, bem como os
seguros cquaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora
5.27-l'restar informações eesclarecimentos que forem solicitados pela contratante, em relação ao objeto deste contrato, diligenciando
para que os serviços não sofram soluções de continuidade, ao tempo em que deverá cuidar para que seus empregados executem os
serviços cujas cargas horárias não excedam aspermitidas cm lei.
5.28- Quando da contratação do serviço, a CONTRATADA, deverá dispor de infra-estrulura na Região do serviço ou nas
proximidades do Município de Lauro de Freitas, para oPronto Atendimento nos prazos estipulados no contrato.
5.29- Todas as despesas decorrentes da contratação, inclusive, utilizados para prestação dos serviçoiseyâo de inteira responsabilidade
da CONTRATADA, bem como as despesas com insumos. materiais, transporte. dcslocamenlo^Ín^oJe-obra. encargos trabalhistas,
previdenciários ctributários decorrentes da execução do contrato, cabendo-lhe, ainda, ain^re^pyhsabilidade (civil cpenal), por
quaisquer danos alerceiros, provenientes de negligências resultante da prestação dos ser^ií / /
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5.30- Prestar os serviços na forma ajustada;
5.31- Manter durante toda a execução do contrato, cm compatibilidade com asobrigações por cie assumidas, todas ascondições de
habilitação c qualificaçãoexigidas na licitação:
5.32- Apresentar durante aexecução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor
quanto ás obrigações assumidas na presente licitação, cm especial encargo social, trabalhistas, previdenciârios. tributários, fiscais e
comerciais;

5.33- Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços cm que verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução;

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:
6.1- Disponibilizar um servidor responsável por cada Unidade para fiscalizar o acondicionamento co transporte intento dos resíduos
atéo armazenamento temporário e/ou externo, conforme RDC n"30672004 - ANIVSA;
6.2- Exercer a fiscalização dosserviços através de profissionais técnicos, servidor público e/ou especialmente designados, podendo
para isso:
a)Solicitar a substituição do empregado da CONTRATADA, cm atividade de coleta e transporte externos, queestiver sem uniforme
oucrachá, que embaraçar oudificultar a sua fiscalização oucuja permanência nas Unidades deSaúde, a seuexclusivo critério, julgar
inconveniente c/ou inadequado;
b) Solicitar a CONTRATADA a substituição de qualquer material ou equipamento, cujo usoconsidere prejudicial à boaconservação
de seus pertences ou instalações, ou ainda quenãoatendam as necessidades.
6.3- As Unidades de Saúdedevem supervisionare atestar os serviços prestadosmensalmente, adotandoo controleda pesagem;
6.4- Fornecer à CONTRATADA todas as informações, esclarecimentos, documentosc demais condições necessárias à execução do
contrato;

6.5- Conservaros recipientescedidos, nào podendousá-los para outra finalidade, senão de acordo como contrato;
6.6- Manter os recipientes dentro do abrigo extemo de resíduos, local de fácil acesso para que possam ser recolhidas pelos
funcionários e veículos da CONTRATADA;

6.7- Armazenaros resíduosde saúdedevidamentesegregadosnos respectivosrecipientes paracada grupo A, li eF;
6.8- Enviar porescrito para a CONTRA FADA sempre que houver inclusão ou retirada de Unidades de Saúde ou mesmo qualquer
pedidode alteraçãoda lista paraatualizaçãodo cronogramade coleta.
6.9- No caso em que a Unidade de Saúde ultrapasse o peso mensal estimado, a mesma deverá encaminhar à SMS / Gestão dos
Contratos, justificativa referente ao aumento significativo da coleta, bem como. a inexistência dos resíduos, referente a qualquer
grupo.

6.10- Notificara CONTRATADA, por escrito, sobre as imperfeições, falhas ou irregularidadesconstatadas na execuçãodo contrato,
paraque sejam adotadasas medidascorretivas necessárias:
6.11- Informar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência (furto, roubo, sumiço) com relação as bombonas fornecidas em
comodato parao acondicionamento dos resíduos;
6.12- Conferir as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas ou incorretas e atestar a prestação dos
serviçosno prazo máximode 02 (dois) dias úteisou devolvê-lascm diligência nesse mesmoprazo;
6.13- Fiscalizar através de órgão competente as dependências da empresa contratada em todas as etapas de coleta transporte,
tratamento, incineraçâo de medicamentos c destinaçao final, quando necessário e/ou renovação do contrato:

6.14- Efetuar o pagamento a Contratada de acordo com ascondições de preço e prazo estabelecidos nesse termo de referencia:
6.15- Fiscalizarc acompanhara execução do contratosob os aspectosquantitativosc qualitativos;
6.16- Darà CONTRATADA as condições necessáriasà regularexecução do contrato:
6.17- Exigirmedidascorretivas por parte da Contratadapor qualquerserviço mal executadoou com deleito;
6.18- Fornecer a conexãoda internetpara uso do sistema.
6.19 - Notificar, por escrito, à CONTRATADA, ocorrências de eventuais anormalidades nos serviços executados, cm consonância
com o prazoestipulado paraa sua regularização;
6.20 - Aplicar, as penalidades e sanções previstas contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO: Os serviços ora avençados serão fiscalizados pela Secretaria Municipal de Saúde -
SMS.

CLÁUSULA OITAVA - RECONHECIMENTO: A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE cm operar a
rescisãoadministrativa deste pacto,na forma da Lei no. 8.666793. art. 77.

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO: Constitui motivo para a rescisão administrativa deste contraio, a infração a qualquer de suas
cláusulas,ou a ocorrênciadas hipóieses previstasno artigo 78 da l£i no. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - MULTAS: A CONTRATADA arcará com uma multa d
contrato no caso de dcscumprimenlo de qualquer das condições ou cláusulas ora ave

te por cento), sobre o valor total do

^fttâMraáeOliveira
Gerente de Contratos
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - LEGISLAÇÃO PERTINENTE: fistc contrato é regido pela Ui na. 8.666/93 e demais
normas de direito administrativo pertinentes.

Epor estarem assim justos econtratados assinam opresente em 04 (quatro) vias de igual teor cvalidade jurídica na presença de duas
testemunhas abaixo, elegendo o Foro deLauro de Freitas como competente para decidir asquestões oriundas deste pacto.

Lauro de Freitas (BA), 30 do Janeiro de 2019.

TESTEMUNHAS:

NOME:

R.G.

MUNICÍPIO DE LA41RO DE FREITAS/BA ACONTRATANTE
Mo«ma Isabel Passos Ciramacho - Prefeita

SECRETARIA MIJprfCIPAL DE SAÚDE
mo Alves de Moura - Secretário Municipal de Saúde

fsO
RETEC TECNOLOGIA FM RESÍDUOS EIRELI-CONTRA IADA

NOME:

R.G
(atura

iMunicip"0
,G*ral/PMlf

Matricula 66612-9
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ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAURO DE FREITAS
j AV BISPO RENATO CUNHA. 134-CENTRO

—Jirl Lauro de Freitas - BA
C.N.P.J.: 13.881.550/0001-09

Nota de Empenho
JANEIRO/2019

Nota de Empenho 178

I- FORNECEDOR

Nome:

Endereço:

Bairro:

E-mail:

PI S/PASE P:

- DADOS BANCÁRIOS

Banco;

RETEC-TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELl

AV TANCREDO NEVES, 2227

CAMINHO DAS ARVORES

financeiro® retecresid uos com.br

I- CLASSIFICAÇÃO

CNPJ/CPF: 02524491000103

Compl: EDIF SALVADOR PRIME SALA 707

Cidade: Salvador UF: BA

Telefone: (71)3594-7201

RG:

Agência: Operação: Conta:

Unidade Orçamentária:

Função:

SubFunção:

Programa:

Ação:

Natureza Despesa:

SubElemento:

Fonte:

Centro Custo:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

10 Saúde

302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

0012 CIDADE DA PREVENÇÃO,PROTEÇÃO E HUMANIZAÇÃO
2359 ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DO BLOCO DE GESTÃO AMBULATORIAL EHOSPITALAR

33903900 OutrosServiçosde Terceiros - Pessoa Jurídica
33903904 Transporte de Resíduos Sólidos (hospitalar)

6102000 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Saúde -15%

Licitação: N° 042DS/2018 - Dispensável, Art. 24. Inciso IV. Lei 8.666/93

Processo: 2018/22903

- CONTRATO/ANO —

010/2019

SD/ANO - TIPO —

Estimativo

SALDO ANTERIOR -i- VALOR EMPENHO -r SALDO DISPONÍVEL -,
363.792.75 221 900 00 141.892.75

r- HISTÓRICO
PROCESSO N» 22903/2018 CONTRATAÇÃO POR EMERGÊNCIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA. TRANSPORTE ARMAZENAMENTO.
TRATAMENTO INCINERAÇÀO EDESTINAÇAO FINAL DO LIXO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, ATRAVÉS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N«
042DS/201B ART. 24, IV. DA LEI 8666/93 ECONTRATO N° 010/2019 COM VALOR GLOBAL OE RS 44380000 VALIDO ATE 30,04/2019.

Item IEspecificação
1 15- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA

DUZENTOS E VINTE E UM MIL E NOVECENTOS REAIS

Data: 30/01/2019

Autorizo o empenho dessa despesa

ERASMO ALVES DE MOURA

Secretário Municipal de Saúde Mat.66546

Conlabtlis - Gesüo PúDiica •' >'

Unid

UND

Qtde

1,000

Unitário

221.900,00

Total

221 900,00

221.900,00

Essa despesa íoi empenhada em crédito próprio

EDMILSON SOUSA SANTOS

Coordenador Administrativo e Financeiro
Mat.66593
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