
 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA 
 

Palácio do Executivo, Praça da Matriz, nº 01, Bairro Centro 
CNPJ 05.105.143/0001-81, São Sebastião da Boa Vista, Marajó, Pará. CEP 68.820-000 

 

CONTRATO Nº 0508001-2021, DECORRENTE DA 

DISPENSA DE LICITAÇÃO  N° 7/2021-009, CELEBRADO 

ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA 

VISTA por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA e A EMPRESA E. M. C 

LEÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI- ME, COMO 

ABAIXO MELHOR SE DECLARA 

 

 O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO 

SEBASTIÃO DA BOA VISTA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, portador do CNPJ nº 11.506.487/0001-03, com 

sede na Rua Duque de Caxias, nº 50, Centro, São Sebastião da Boa Vista-Pa, representado neste ato por seu Gestor Municipal, 

Sr. Benedito Moraes Barreto Junior, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 3865769 PC/PA e CPF nº 

701.395.632-53, neste ato denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa E. M. C LEÃO PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS EIRELI- ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, portadora do CNPJ nº 11.189.910/0001-80, com sede na Rua 

Padre Vitorio, n° 152, sala A, Centro, Igarapé- Miri-Pa, Pará, CEP 68.430-000, representada pela Sra. Edna Maria Cardoso 

Leão, Empresária,  RG: 290767-TE COREN-PA, CPF nº 443.105.872-91, neste ato denominada CONTRATADA, resolvem 

por este instrumento, celebrar o presente Contrato fundamentado na Lei nº 8.666/1993 em seu Art. 24, Inciso IV, Lei nº 

13.979/2020 em seu Art.4º, Decreto Municipal n°367/2021 - GP/PMSSBV, de 12 de julho de 2021, mediante as cláusulas e 

condições seguintes 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto deste a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte e 

destinação final dos resíduos dos serviços de saúde- RSS dos grupos (a, b e c) do município de São Sebastião da 

Boa Vista - Pará, em conformidade com a Lei nº 8.666/1993 em seu Art. 24, Inciso IV. 

 

1.2. A quantidade a de lixo a ser coletado é fixada de acordo com este Contrato, conforme descrito abaixo: 

Item Descrição Unidade Quantidade V. Unitário Valor Total 

01 

Serviços de coleta, transporte e destinação final dos 

resíduos dos serviços de saúde- RSS dos grupos (a, b e 

c) do município de São Sebastião da Boa Vista - Pará. 

KG 6.000 R$ 17,00 R$ 102.000,00 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS DE RESIDUOS GERADOS: 

 

GRUPO A: Resíduos infectantes: 

 

Grupo A1 

Cultura e estoque de microrganismos resíduos de produtos biológicos exceto os hemoderivados; (estes resíduos não 

podem deixar a unidade geradora sem tratamento prévio); meios de cultura e instrumentais utilizados para transferência, 

inoculação ou misturas de culturas;(estes resíduos não podem deixar a unidade geradora sem tratamento prévio);resíduos 

de laboratórios de manipulação genética.(estes resíduos não podem deixar a unidade geradora sem tratamento 

prévio);resíduos resultante de atividades de vacinação com microrganismos vivos ou atenuados, incluindo frascos de 

vacina com expiração do prazo de validade, com conteúdo inutilizado, vazios ou com resto do produto, agulhas e 

seringas.(estes devem ser submetidos a tratamento antes da disposição final);resíduos resultantes da atenção à saúde de 

indivíduos ou animais com suspeita ou certeza de contaminação biológica por agentes classe de risco 4 (apêndice II), 

microrganismo com relevância epidemiológica e risco de disseminação ou causador de doença emergente que se torne 

epidemiologicamente importantes ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido.(devem ser submetido a 

tratamento antes da disposição final);bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas ou por mal 

conservação, ou com prazo de validade vencido, e aquelas oriundas de coleta incompleta;(devem ser submetidos a 

tratamento antes da disposição final). 

 

Grupo A2  

Carcaças, peças anatômicas e, vísceras e outros resíduos provenientes de animais submetidos a processo de experimentação 

com inoculação de microrganismos, bem como suas forraações, e os cadáveres de animais suspeitos de serem portadores 

de microrganismos de relevância epidemiológica e com risco de disseminação, que foram submetidos ou não a estudo 
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anatomopatológico ou confirmação diagnóstica.(devem ser submetido a tratamento antes de disposição final. 

 

Grupo A3 

Peça anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação sem níveis vitais, com peso menor que 500 gramas ou 

estrutura menor que 25 centímetros ou idade gestacional menor que 20 semanas que não tenha valor científico ou legal e 

não tenha havido requisição pelo paciente ou familiar. 

 

Grupo A4 

Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados, filtros de ar e gases, aspiradores de áreas 

contaminadas, membrana filtrante de equipamento medico-  hospitalar de pesquisa e de outros similares; sobras de 

amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e secreções provenientes de pacientes que não contenham e 

nem sejam suspeitos de conter agentes classe de risco 4, e nem apresentem relevância epidemiológica e risco de 

disseminação, ou microrganismos causador de doenças emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo o 

mecanismo transmissão seja desconhecido ou com suspeita de contaminação de príons; resíduos de tecido adiposo 

proveniente de lipo aspiração, lipo escultura ou outro procedimento de cirurgia plástica que gere este tipo de resíduos; 

recipientes e materiais resultante do processo de assistência à saúde, que não contenha sangue ou líquidos corpóreos na 

forma livre; peças anatômicas (órgãos ou tecidos)e outros resíduos provenientes de procedimento cirúrgicos ou de estudos 

anatomopatológicos ou de confirmação diagnostica; carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de 

animais não submetidos a processo de experimentação com inoculação de microrganismo, bem como suas forrações bolsas 

transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão. 

 

Grupo A5  

Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes ou escarificastes e demais materiais resultantes da atenção a 

saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação com Príos. 

 

Grupo B: Resíduos Químicos 

 

Resíduos que apresentam risco potencial a saúde pública e ao meio ambiente devido as suas caractere ascas químicas. 

Produtos hormonais e produtos antimicrobianos, imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores; antirretrovirais, 

quando descartados por serviço de saúde, farmácias, drogarias, e distribuidoras de medicamentos ou apreendidos e os 

resíduos e insumos farmacêuticos dos medicamentos controlados pela portaria MS 344/98 e suas atualizações. 

Resíduos de saneantes, desinfetantes; resíduos contendo metais pesados; reagentes para laboratório, inclusive os recipientes 

contaminados por estes, efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores); efluentes dos equipamentos 

automatizados em analises clinicas; 

E demais produtos considerados perigosos conforme classificação da NBR 10.004 da ABNT (tóxicos, corrosivos, 

inflamáveis e reativos). 

 

Grupo E: Resíduos perfurantes ou escarificastes 

 

Materiais perfurocortantes ou escarificastes, tais como: lâmina de barbear, agulhas, scalp, ampolas de vidros, brocas, limas 

endodônticas, pontas diamantadas, laminas de bisturi, lancetas, tubos capilares, micropipetas; lâminas e lamínulas, 

espátulas; e todos os utensílios de vidros quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea, placa de petri e 

outros similares. 

 

1.1. Unidades onde os resíduos serão produzidos e coletados: 

 

N° DESCRIÇÃO DO LOCAL 

01 HOSPITAL MUNICIPAL  

02 UBS ESTELITA  

03 UBS ACACIA 

04 UBS TERRINHA  

05 UBS VILA COQUEIRO  

06 UBSVILA  RAQUEL  

07 UBS  ILHA PAU DE ROSA  
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08 UBS DO URUCUZAL  

09 UBS ARACAERU  

10 POSTO DE SAUDE VILA NAZARE  

11 POSTO DE SAÚDE ESTANCIA  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

2.1. Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente contrato, a CONTRATANTE se obriga a: 

 

a) Efetuar o pagamento na forma convencionada na CLÁUSULA QUARTA do presente instrumento, dentro do prazo 

previsto, desde que atendidas as formalidades exigidas; 

b) Permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, encarregado do serviço objeto deste Contrato, livre acesso às 

instalações, para a execução dos serviços, bem como, proporcioná-la toda assistência e as facilidades operacionais 

necessárias ao pleno desenvolvimento das atividades atinentes ao presente contrato; 

c) Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto; 

c.1) Fica designado como Fiscal de Contrato o Sr. Wildon Fábio Tavares Barreto, RG: 4988615 e CPF: 821.483.092-34, 

conforme Portaria n° 002/2021 – SMS/2021PMSSBV; 

d) Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execução do Contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

  

3.1. Para execução dos serviços objeto deste Contrato, a CONTRATADA se obriga a: 

 

a) Executar fielmente o objeto contratado conforme as especificações descritas na cláusula primeira; 

b) Informar à CONTRATANTE os nomes de todos os técnicos que integrarão a equipe responsável pela execução dos 

serviços previstos neste contrato; 

c) Atender às determinações regulares do representante designado pela CONTRATANTE, bem assim as da autoridade 

superior; 

d) Aceitar a ampliação ou redução do objeto contratado nos limites estabelecidos no § 1º do Art. 65 da Lei n.º 8.666/93; 

e) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste instrumento. 

f) Se responsabilizar pelas despesas referentes ao deslocamento e estadia de todos os seus técnicos designados para 

consecução do objeto deste contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E PAGAMENTO 

 

4.1. Pela prestação dos serviços objeto deste Contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R$ 

120.000,00 (Cento e Dois Mil Reais) de conformidade com a planilha da proposta. 

4.1.1.  O valor acima mencionado será pago conforme medições dos serviços após aprovação dos documentos de cobrança 

devidamente atestados pela CONTRATANTE. 

4.1.2. A CONTRATANTE disporá do prazo de 02 (dois), dias para efetuar o atesto, ou rejeitar os documentos de cobrança 

por erros ou incorreções em seu preenchimento; 

4.1.3. Fica assegurado o direito da CONTRATADA ter seus preços reajustados, desde que, para tanto, seja feito pedido 

formal à Administração demonstrando o desequilíbrio econômico-financeiro, em razão da majoração ou alteração da base de 

cálculo para cobrança de tributos que venham a incidir sobre o objeto licitado negociados; 

4.1.4. O reajustamento somente se dará após a avaliação favorável pela CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS. 

 

5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

 

Exercício 2021. 

Dotações Orçamentárias: 

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde de São Sebastião da Boa Vista 

 

03 01. 10 301 0012 2.032 Manutenção do Piso de Atenção Básica – PAB 

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 

Fonte: 12140000 Transferência Sus Bloco Custeio 
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10 302 0013 2.041 - Manutenção do Programa de Média e alta complexidade 

 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

Fonte: 12140000 Transferência Sus Bloco Custeio 

CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

6.1. A CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia defesa: 

 

a) Multa de mora de 0,5% (cinco por cento), por dia de atraso injustificado na execução dos serviços objeto deste Contrato, 

até o limite de 2% (dois por cento). 

b) As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, juntamente com a multa de 2% (dois pôr 

cento), do valor deste Contrato, pelo não cumprimento das obrigações assumidas em razão deste Contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

 

7.1. Este Contrato poderá ser rescindido pôr mútuo consentimento das partes, ou unilateralmente pela CONTRATANTE, 

mediante notificação à CONTRATADA na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 

78 da Lei n.º 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

8.1. O prazo de vigência do Contrato será de 60(sessenta) dias, sendo possível seu aditamento quando for necessário para o 

cumprimento das necessidades administrativas. 

8.2.  Toda alteração de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES 

 

9.1. Este Contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 

da Lei n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

 

10.1. As partes de comum acordo elegem o foro do Município de São Sebastião da Boa Vista para dirimir as dúvidas 

oriundas da execução do presente Contrato, renunciando a qualquer outro por privilegiado que seja. 

 

E por estarem assim justos e pactuados firmam o presente Contrato em 2 (duas), vias de igual teor e forma, na 

presença das testemunhas abaixo identificadas. 

  

 

 

São Sebastião da Boa Vista - Pará, 05 de Agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA 

CNPJ nº 11.506.487/0001-03 

Benedito Moraes Barreto Junior 

RG nº 3865769 PC/PA  

CPF nº 701.395.632-53 
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______________________________________________ 

E. M. C LEÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI- ME  

CNPJ nº 11.189.910/0001-80 

Edna Maria Cardoso Leão 

RG: 290767-TE COREN-PA 

CPF nº 443.105.872-91 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

 

____________________________________ 

NOME: 

CPF: 

 

 

 

____________________________________ 

NOME: 

CPF:  
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