
CONTRATO Nº 020/2016. 

Prefeitura Municipal de Motuca 
ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE 
MOTUCA E A EMPRESA NGA JARDINÓPOLIS - NÚCLEO DE 
GERENCIAMENTO AMBI ENTAL LTDA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA, estabelecida na Rua São Luiz. nº 111 , Centro. 
MOTUCA-SP. inscrita no CNPJ sob o nº. 68.319.987/0001 -45. neste ato representada pelo seu 
Prefeito. Dr. Celso Teixeira Assumpção 1-.ieto, aoravante denominado CONTRATANTE, e de 
outro lado a empresa NGA JARDINÓPOLIS - NÚCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL 
LTDA, sediada à Estrada Municipal Jardínópolís, S/N, Compl. Sales Oliveira Km9 Anexo 11 , Zona 
Rural . na cidade de Jardinópolis - Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 
10.556.415/0001-08, Inser. Estadu~l 399.091.024.117, neste ato representados por seus diretores 
Alexandre Ferreira Bueno, RG nº 778.096 SSP/MS, CPF nº 784.999.921 -53 e Julie Cesar de Sá 
Volotão, RG MAF:R 11" 433.473 e CPF nº 029.429.037-08. doravante designado simplesmente 
CONTRA TAOA e na presença das duas testemunhas no final assinadas, para firmar o presente 
contrato, decorrente do PREGÃO Nº 006/2016, do tipo Menor Preço, HOMOLOGADO em 
11 /04/2016. cujo processo integra este termo independentemente de transcrição. com integral 
sujeição à Lei 8.666/93 e legislações pos1eriores, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. A "Contratada", em decorrência da homologação e adjudicação que lhe foi feita na licitação 
aberta pelo Pregão Presencial nº (106/2016. conforme Edital nº 008/2016, compromete-se a 
Execução dos Serviços relativo; à coleta, transporte, transbordo (se necessário), 
tratamento e destinação final de , asíduos de serviço de saúde, enquadrados nos grupos 
" A", " B" e " E" da Resolução C(JNAMA nº 358/05, gerados no Município de Motuca. pelo 
período de 12 (doze) meses. com .->ossibilidade de prorrogação do contrato nos termos do inciso li 
do artigo 57 da Lei Federal nº 8 '.>66/93. 

2. CLÁUSULA SEGUND.6. - DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS 
2.1. A prestação dos serviços que constituem o objeto deste Contrato deverá ser executada em 
conformidade com a Proposta apresent2da pela Contratada, atendidas todas as especificações 
técnicas aplicáveis. 
2.2. Os serviços serão executados conforme Termo de Referência (ANEXO 1) , parte integrante 
deste, independente de transcrição. 
2.3. A Contratada tem a obrigação de manter no local da apresentação de serviços â disposição 
da fiscalização e sob guarda de seu preposto, os seguintes documentos. devidamente 
atualizados: 
a) Registro de empregados em serviços; 
b) Atestados de saúde ocupacionã1: 
e) Controle de presença, e 
d) Quadro de horário de trabalhr: . 

t\ 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO . ~ l 
3.1. A execução será mediante a prestação de serviços. sob o regime de empreitada por preç;sT 
unitários (quilograma), incluindo todos os custos diretos e indiretos. 
3.2. O serviço será iniciado pela Contratada somente após a emissão da Ordem de Serviço e 
assinatura do contrato. 
3.3. A Contratante. através da Secmtaria de Saúde que controlará e fiscalizará a execução dos 
serviços contratados. a fim de verificar se. no seu desenvolvlmento es~o sendo observadas as 
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especificações e demais requisitos previstos no contrato, reservando-se o direíto de rejeitar os 
que, a seu critério, não forem considerados satisfatórios. 
3.4. A fiscalização por parte da Prefeitura não eximirá a Contratada das responsabilidades 
previstas no Código Civil dos danos que vier a causar a terceiros, seja por parte de seus operários 
ou de seus prepostos. 
3.5. Qualquer falha de execução em que os serviços estejam fora das especificações, deverá a 
Contratada ser notificada para que regularize esses serviços, sob pena das cominações 
contratuais e legais. 
3.6. Quaisquer serviços não previstos pertinentes ao objeto licitado. somente poderão ser 
executados após a deliberação da Administração Municipal aprovando termo aditivo ao contrato, 
nas situações admitidas pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. e, após a formalização 
do respectivo instrumento contratual re:;1-1ecuvo. 
3.7. A Contratada deverá adotar medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos 
materiais e pessoais a seus operários, seus prepostos e a terceiros, pelos quais será inteira 
responsável. assim como pelos encargos trabalhistas e seguros. 

4. CLÁUSULA QUARTA --DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
4.1. Submeter-~'= z. tudos os regulamentos municipais em vigor: 
4.2. Fornecer toda a mão-de-obra. materiais e equipamentos necessários à execução dos 
serviços; 
4.3. Fornecer EPl 's e EPC's (Equipamentos de Proteção Individual e Coletivos) aos trabalhadores 
e cumprir toda a Legislação de Prevenção e Segurança no Trabalho e Normas Regulamentadoras 
(NRs) existentes. 
4.4. Os responsáveis técnicos da Contratada deverão ter atribuições funcionais compatíveis com o 
objeto da presente licitação e serem devidamente registrados na instituição que regule e fiscalize 
o exercício profissional, o que deverá ser anotado em processo pela fiscalização. 
4.5. Não poderá haver substituição na(s) equipe(s) técnica(s) da Contratada sem a prévia 
verificação de documentos, informações e aceitação pela Prefeitura. 
4.6. A Contratada deverá fornecer todos os equipamentos, veícu los e pessoal necessários, em 
número suficiente, para a perfeita execução dos serviços, atendendo aos mais modernos e 
adequados processos de limpeza. 
4.7 . A Contratada deverá substituir imediatamente os equipamentos que apresentarem defeitos 
e/ou desgaste que comprometam sua operacionalidade. 
4.8. A Contratada deverá substituir imediatamente os funcionários que por quaisquer problemas 
não compareçam ao trabalho. para que não haja interrupção dos serviços ou que tenham 
procedimentos considerados indesejados, sem ônus a Municipalidade. 
4.9. A Contratada será a única responsável . perante terceiros. pelos atos praticados pelo seu 
pessoal e pelo uso dos equipamentos, excluída a Municipalidade de quaisquer reclamações e 
indenizações. Serão de sua inteira responsabilidade todos os seguros necessários, inclusive os 
relativos à responsabilidade civil e ao ressarcimento eventual de todos os danos materiais ou 
pessoais causados a seus empregados ou a terceiros. 
4.10. Também será ônus da Contratada qualquer responsabilidade pecuniária ou penal decorrente 
da não observância de norma ambiental ou dano causado ao meio ambiente. no que se refere ao 
objeto contratado. 

5. CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS 
5.1. Compete à CONTRATANTE, além das disposições contidas no Edital: 
a) Disponibilizar, com necessária antecedência, todas as informações 
necessárias, inclusive de caráter ambiental relativas à prestação de serviços; 

e documentações SÁ/) 
b) Comunicar. de imediato, a Contratada das irregularidades no desenvolvimento dos serviços, 
sem prejuízo da fiscalização exercida pela Contratante; 
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c) acompanhar e fiscalizar todas as atividades da Contratada pertinentes ao objeto contratado, o 
que não exime a CONTRATADA da responsabilidade por danos causados a terceiros ou à 
Administração. 
5.2. Compete à CONTRATADA. além das disposições contidas no Edital: 
a) realizar adequadamente os serviços. ora contratados, utilizando as melhores técnicas, bem 
como substituindo os equipamentos e locais de destinação final dos resíduos, nas hipóteses de 
cassação de licença, exaurimento do aterro, sem ônus para a Contratante; 
b) atender, no prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas as requisições de correções 
determinadas pela Contratante. 
c) utilizar-se de mão-de-obra e materiais da melhor qualidade, com profissionais altamente 
qualificados. responsabilizando-se por quaisquer danos de natureza dolosa ou culposa que este 
venha causar à Contratante ou tercei:-c~. 
d) cumprir durante a execução dos serviços. todas as leis federais , estaduais e municipais 
pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes das infrações a que 
der causa. 
e) manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de ~uaiificação e habilitação. 
f) arcar com OC1 ~. ,uutos federais. estaduais ou municipais, que venham por ventura incidir sobre o 
resi:>ectivo contrato. bem como os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários. 

6. CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 
6.1. O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses a contar da data de 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 
60 (sessenta) meses, conforme estabelece o inciso li do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR DO CONTRATO E DO REAJUSTE 
7. 1. O valor total do presente contrato, correspondente aos preços obtidos no certame licitatório, é 
de R$ 10.260,00 (Dez mil , duzentos e sessenta reais), no qual se inclui todos os tributos, diretos 
ou indiretos. sobre a execução ora avençado, sendo que os preços unitários correspondem a: 
a) Coleta. transporte, tratamento e destinação final dos Grupos "A". "B" e "E" é de R$ 5, 70 (Cinco 
reais e setenta centavos) por KG, cuja quantidade estimada é de 1.800 Kg; 
7.2. Havendo prorrogação, o preço do quilograma será reajustado com base na variação do 
acumulado de 12 (doze) meses do IPCA/IBGE. de efetiva vigência contratual . sendo que para a 
primeira prorrogação será observado como data base para aplicação do reajustamento a da 
proposta da contratada. 

8. CLÁUSULA OITAVA- DOS PRAZOS E INICIO E DAS MEDIÇÕES DE SERVIÇOS 
8.1. Os serviços serão executados pela Contratada e medidos segundo as quantidades 
executadas, através de pesagem em balança eletrônica instalada no veículo de transporte da 
Contratada. sendo que a coleta será efetuada 01 (uma) vez por semana. conforme especificações 
do Termo de Referência, com acompanhamento, fiscalização e emissão de comprovante pelo 
representante da Contratada. 
8.2. As comprovações das medições deverão acompanhar a nota fiscal-fatura para efeito de 
conferência e ulterior pagamento. 
8.3. O início dos serviços dar-se-á por prazo 02 (dois) dias corridos a contar da data da expedição 
da Ordem de Serviço que deverá ser expedida no mesmo prazo a contar da data de assinatura do 
Contrato. _ ;) 

9. CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO V'f 
9.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente após a execução dos serviços e da entrega 
das respectivas notas fiscais, devendo estar devidamente carimbadas e assinadas. pela 
Secretária de Saúde, atestando a execução dos serviços através de Laudos Técnicos, cumprida 
essas formalidades a Tesouraria Municipal efetuará o pagamento no p~azo de até 30 (trinta) dias 
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da apresentação da respectiva nota e efetuados também em conformidade com o cronograma de 
pagamentos da Tesouraria Municipal. 
9.2. As notas fiscais deverão ser emitidas com a descrição correta dos objetos licitados, de acordo 
com o montante de serviços efetivamente executados, e nas mesmas deverá constar o nº do 
Processo de Licitação e o nº da Carta Convite pertencente. 
9.3. A Contratada deverá constar nas notas fiscais o número da Conta Bancária, para fins de 
pagamento através de depósito bancário. 
9.4. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à empresa 
contratada para as devidas correções e/ou substituições. Nenhum pagamento será efetuado à 
contratada enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta. 
em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento 
pendente, sem que isso gere direito a acrescimo de qualquer natureza. 

10. CLÁSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
10.1. Para a rescisão do futuro contrato aplicam-se, no que couber. as disposições previstas nos 
artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8 666/93, e alterações subsequentes. Em caso de rescisão a 
Administração adotará as seguintes providencias: 

a) Assunção imediata do objeto do contrato; 
b) Retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados ao 

Poder Público Municipal. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
11 .1. As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta das dotações 
próprias do orçamento vigente até o encerramento do atual ano civil , classificadas e codificadas 
sob o nsº. 

02.04 - Secretaria Municipal de Saúde, Assistência e Promoção Socia l. 
02.04.01 - Fundo Municipal de Saúde 
3.3.90.39 .00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Tesouro - Ficha nº 107 
10.301 .0007.2009 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 

02.04 - Secretaria Municipal de Saúde, Assistência e Promoção Social. 
02.04.01 - Fundo Municipal de Saúde 
3.3.90.39 .00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica - Estadual - Ficha nº 109 
10.301 .0007.2009 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
12.1. Este Contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas, 
nos casos previstos no art. 65, da Lei no 8.666/93. 
Parágrafo Único - A quantidade do objeto poderá ser alterada para mais ou para menos até o 
limite de 25% (vinte e cinco inteiros por cento), a exclusivo critério da Prefeitura de Motuca, de 
acordo com o Artigo 65 parágrafo 1 ° da Lei em vigência. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
13.1. A Contratada que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente contrato 
ficará sujeita ás penalidades previstas no art. 7° da lei nº. 10.520/02, bem como aos artigos 86 e 
87 da lei nº 8.666/93. 
13.2. De conformidade com art. 86 da lei nº 8.666/93, a contratada, garantida a prévia defesa 
ficará sujeita à multa de 1 % (um por cento) sobre o valor contratado. por dia de atraso em que, 
sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, até o máximo de 20 (vinte) dias. sem 
prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93. 
13.3. Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela execução total ou parcial deste contratado. a 
contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sançõ/ 
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b) Multa de 10% (dez por cento) do valor contrato. 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

este órgão promotor do certame, por prazo de até 2 (dois) anos. 
d) Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em 

geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorridos o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 

13.4. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente 
descontado da primeira parcela de preço a que a contratada vier a fazer jus. acrescido de juros 
moratórias de 1 % (um por cento) ao ':lês, ou, qUé:moo for o c2cc, cobrado judicialmente. 
13.5. Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se á comunicação 
escrita a empresa, e publicação do órgão da imprensa oficial (excluidas as penalidades de 
advertência e multa de mora), constatando o fundamento legal da punição, informando ainda que 
o fato será registrado no cadastro correspondente. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 
14.1. O presente instrumento será publicado, em resumo, consoante dispõe o art. 61, parágrafo 
único da Lei nº 8.666/93. 

15. CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
15.1. Aplicar-se-á a este contrato as normas da lei nº 8666/93, lei nº 10520/02 e suas respectivas 
alterações. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 
16.1. Fica eleito o foro da Comarca de Américo Brasiliense-SP para dirimir quaisquer questões 
oriundas da execução do presente Contrato. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
17 .1. Ficam fazendo parte integrante deste contrato. independentemente de transcrição, as 
demais cláusulas e condições da proposta da "Contratada" e termos do Edital nº 008/2016 do 
Pregão nº 006/2016. 
E por estarem assim justos e pactuados firmam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor 
e forma. na presença das testemunhas abaixo identificadas. 

lexandre Ferreira Bueno 
Representantes Legais 

TESTEMUNHAS: 
~C't:U( 

Nome: ~·\'fv,..,,t\ A.l'Nv'írlf'v l'I,.., ,~· ~ Nome Â< t<.AV>"~ e c.. ,u.vJJ<lli..1.t.<....AJ 

RG: ~\ "I~ f~~ -~ RG: ... ')v :v, .i•i\ ~ 
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ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA 

COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO (se necessário), TRATAMENTO E DESTINAÇÃO 
FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS), DOS GRUPOS A, B e E DA 
RESOLUÇÃO CONAMA Nº 358/05. 

1. Entendem-se como resíduos dos serviços de saúde todos aqueles provenientes de hospítais. 
farmácias . laboratóríos de análíses clf nícas, ambulatórios, clínícas médicas, odontológícas e 
veterinárias. bancos de sangue, motéis. faculdades, matadouros. unidades básicas de saúde, 
postos de saúde, prontos socorros ou que quanto a sua natureza possa ser considerado como lixo 
séptico. 
2. Define-se coleta e transporte regular de resíduos dos serviços de saúde a operação de 
recolhimento dos resíduos gerados no item 1. acondicionados e dispostos para esse fim, até a 
unidade de tratamento ou destinação final , utilizando-se técnicas que garantam a pr'eservação da 
integridade física do pessoal, da população e do meio ambiente, devendo estar de acordo com as 
orientações da CONTRATANTE. 
3. A coleta dos resíduos dos serviços de saúde deverá ser executada 01 (uma) vez por semana 
nos seguintes endereços: Centro Médico e Odontológico, Rua Gerudy Figueiredo, 100, Centro; 
EMEIF Maria Luiza Malzoni Rocha Leite. Rua Luiz Leonardo Leite, 100 Jardim Nova Motuca e 
PSF Assentamento Fazenda Monte Alegre. no período da manhã de quinta-feira, pelo(s) 
veiculo(s) apropriado(s) em conformidade com a legislação, até a Unidade de Tratamento e/ou 
Destinação Final, utilizando-se de técnicas que garantam a preservação da integridade física do 
pessoal empregado na prestação do serviço, da população e do meio ambiente, devendo estar de 
acordo com as legislações que regem o assunto. 
3.1 Em caso de feriado ou ponto facultativo , a coleta/pesagem fica transferida para o 1° dia útil 
posterior. 
3.2 O transporte interno. o acondicionamento de acordo com suas características e conforme sua 
classificação, assim como o armazenamento será feito por funcionários da Contratante em 
ambiente exclusivo com acesso faci litado ao(s) veículo(s) coletor(es) da empresa contratada. 
3.3 A identificação dos rótulos nos sacos plásticos será feita pelos funcionários da Contratante, 
utilizando-se de simbologia baseados na Norma da ABNT. NBR 7.500. além de outras exigências 
relacionadas à classificação e ao risco específico de cada grupo de resíduos. 
3.4 O tratamento é o conjunto de processos e procedimentos que alteram as características físico
químicas, químicas ou biológicas dos resíduos e conduzem a minimização do risco à saúde 
pública e a qualidade do meio ambiente visando uma destinação final ambientalmente adequada. 
totalmente em conformidade com a legislação vigente, assim como os sistemas, instalações, 
equipamentos, metodologia e tecnologia empregados na consecução dos objetivos propostos. 
4. A quantidade média mensal estimada de recolhimento de resíduos dos serviços de saúde é de 
150 kg dos Grupos "A'', "B" e "E", podendo ser ampliada de acordo com a demanda durante o 
período de vigência contratual. 
5. A coleta dos resíduos dos serviços de saúde deverá ser realizada com utilização de veículo 
utilitário leve com carroceria adaptada, de acordo com a NBR 12.81 O da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas. 
5.1 O veículo utilitário deverá estar provido de carroceria revestida internamente com material de 
superfície lisa, de cantos arredondados. impermeável, lavável e grade protetora entre a carroceria 
e a porta traseira do veículo, evitando derramamento de material e vazamento de líquido durante 
a prestação dos serviços. 
5.2 O veículo deverá possuir os seguintes acessórios de segurança e proteção coletiva conform,J 
indicado pelo Código de Trânsito Brasileiro e demais resoluções: -{" 
a) sinalização de teto com luz giratória; / , ·, 
b) adesivos traseiros refletivos. / • ~) 
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5.3 O veículo de transporte deverá dispor de balança eletrônica instalada com capacidade para a 
quantidade de resíduos gerados, devendo ser aferida regularmente por empresa habilitada pelo 
INMETRO, sem ônus á CONTRATANTE. 
5.4 O velculo deverá possuir sistema de comunicação com os serviços de fiscalização da 
Contratante, através de telefones celulares. ininterruptamente durante a execução dos serviços. 
5.5 O veículo deverá trazer, além da placa regulamentada, sinalizações de segurança, 
identificação do serviço prestado e telefone para reclamações, na forma a ser estabelecida pela 
Contratada. 
5.6 O veículo deverá ser provido de ventilação adequada, ser de cor branca e contar com os 
seguintes equipamentos auxiliares: pá, rodo, saco plástico e solução desinfetante. 
5. 7 Deve constar no veículo coletor em local visível , as especificações dos resíduos 
transportáveis, com número e código estabelecido na NBR 10.004 da ABNT. 
5.8 Em caso de acidente. a CONTRATADA deverá retirar os resíduos do local atingido, efetuando 
a limpeza e desinfecção simultânea, mediante desinfetantes conforme indicado na NBR 9190 da 
ABNT. 
5.9 Em caso de acidente, a CONTRATADA deverá notificar imediatamente a CONTRATANTE e 
os ôrgãos estaduais de controle ambiental e de saúde pública. 
6. Durante a execução dos serviços, o sistema de carga e descarga, deverá ser de forma a não 
permitir o rompimento dos recipientes. 
7. Ao final de cada turno de trabalho e/ou quando necessário durante o período da prestação dos 
serviços, o veículo coletor deverá sofrer limpeza e desinfecção simultânea, usando-se jato de 
água, preferencialmente quente e sob pressão. O efluente proveniente da lavagem e desinfecção 
do veículo coletor deverá ser encaminhado para tratamento, conforme exigências do ôrgão 
estadual de controle de poluição. 
8. Os equipamentos de proteção individual EPl 's dos funcionários que efetuarem os serviços de 
coleta. assim como os que efetuarem os serviços de lavagem e desinfecção do veículo coletor. 
deverão estar permanentemente em conformidade com a NBR 12.810 da ABNT. 
9. A CONTRATADA deverá fornecer aos funcionários treinamento adequado e submetê-los a 
exames médicos pré-admissionais e periôdicos, de acordo com o estabelecido na Portaria 
3.214/78 do Ministério do Trabalho. 
10. A CONTRATADA deverá possuir um serviço de apoio que proporcione aos funcionários as 
seguintes condições: 
a) higienização e manutenção dos veículos; 
b) lavagem e desinfecção dos EPl 's (Equipamentos de Proteção Individual): 
c) Higienização corporal. 
11 . A CONTRATADA deverá fornecer aos funcionários e manter em perfeitas condições de uso, 
no mínimo os seguintes EPl's: 
a) Uniforme: deve ser composto por calça comprida e camisa com manga, no mínimo % de tecido 
resistente e de cor clara, específico para o uso do funcionário do serviço, de forma a identificá-lo 
com a sua função. 
b) Luvas: devem ser de PVC, impermeáveis, resistentes, de cor clara, preferencialmente branca. 
antiderrapante e de cano longo. 
c) Botas: devem ser de PVC, impermeáveis, resistentes, de cor clara, preferencialmente branca, 
com cano % e solado antiderrapante: 
d) Camisa: devem ter faixa reflexiva para o caso de coleta noturna; .-..l_J 
e) Boné: deve ser de cor branca e de forma a proteger os cabelos; -r 
f) Capacete: deve ser de cor branca e material plástico. 
12. O local de destinação final dos resíduos dos serviços de saúde coletados será o indicado pela 
licitante contratada, o qual deverá possuir todas as licenças ambientais e outras porventura 
legalmente exiglveis, necessárias ao recebimento dos resíduos oriundos da execução do objeto 
contratual , devendo todas as despesas decorrentes estar inclusas no preço praticado pela 
Contratada, sendo expressamente proibida a sua garimpagem, separação e outra destinação pela 
equipe de coleta ou por terceiros. ,,., 
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13. O(s) veículo(s) e equipamento(s) a ser(em) utilizado(s) nos serviços deverão ser 
dimensionados de forma a permitir a substituição imediata e devida manutenção, preservando a 
execução dos serviços contratados. 
14. A fiscalização cabe ao Contratante, bem como à CETESB, CONAMA, ABNT, SECRETARIA 
DE MEIO AMBIENTE MUNICIPAL e VIGILÂNCIA SANITÁRIA Não obstante. a CONTRATADA 
seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, à CONTRATANTE é 
reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, 
exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos 
designados, podendo para isso: 
a) Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado 
da CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua 
fiscalização ou cuja permanência nõ área, a seu exc1usivo critério , julgar inconveniente e/ou 
inadequado; 
b) Solicitará CONTRATADA a substituição de qualquer material ou equipamento 
cujo uso considere prejudicial à boa conservação de seus pertences ou instalações, ou ainda, que 
não atendam às necessidades; 
e) Executar mensalmente a medição dos serviços pelos quilogramas (kg), 
efetivamente coletados, tratados, efetuado o transbordo (se necessário) e dada a devida 
destinação final. 
15. Com relação ao critério de medição dos serviços prestados, observar-se-á: 
15.1 Será designado 1 (um) funcíonário da CONTRATANTE para acompanhar a coleta dos 
resíduos a ser efetuada para em conjunto com o empregado da CONTRATADA procederem a 
medição e pesagem dos Resíduos dos Serviços de Saúde a serem coletados, efetuado o 
transbordo (se necessário) e transportados para tratamento e dada a destinação final. 
15. 2 Deverão ser anotados em papel impresso de controle, fornecido pela CONTRATADA, em 2 
(duas) vias, ficando a 1ª para a CONTRATANTE e a 2ª para a CONTRATADA, constando o nome 
do Contratante, local da coleta/pesagem, a quantidade pesada (em quilogramas), a data e o nome 
dos funcionários que procederam ao serviço, sem rasuras e devidamente assinado, para 
conferência no fechamento da fatura; 
15.3 Qualquer problema que ocorra no fechamento da quantidade pesada e transportada no mês, 
será resolvido entre os prepostos da CONTRATANTE e CONTRATADA; 
15.4 O preço será apresentado e estabelecido por quilo e o pagamento será por quantidade 
efetivamente coletada, transportada e tratada dentro de cada mês. 
15.5 Não atingindo a quantidade mensal estimada no presente instrumento, nenhuma penalização 
será imposta pela Contratada ao Contratante. 
15.6. Total estimado de 150 Kg por mês, totalizando 1.800 kg no ano. 
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