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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

CONTRATO Nº 083/2018 

PROCESSO Nº 0374/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ E A 
EMPRESA CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA. 
Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, de um lado a PREFEITURA DE SANTO 
ANTONIO DO ARACANGUÁ, com sede à Rua Pio Prado, 285, inscrita no CNPJ nº 59.764.399/0001-20, 
doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo Exmo. Prefeito, o Sr. RODRIGO 
APARECIDO SANTANA RODRIGUES, neste ato assistido pelo Assessor Jurídico, Dr. FERNANDO DE SOUZA 
NASCIMENTO e pelo Diretor da Divisão de Saúde, Sr. JOSÉ DELI DOS SANTOS e de outro lado a Empresa 
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ nº 06.291.846/0001-04, estabelecida à 
Avenida Rio Branco, 1647, Sobre Loja, Salas 10-11-12, bairro Campo Elísios, Cep 01.205-001, na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, representada neste ato pelo seu Diretor de Departamento Técnico, Sr. DENNER 
FERNANDES BEATO, portador da cédula de identidade RG nº 16.100.615-2 SSP/SP e do CPF/MF nº 
109.450.338-00, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista a adjudicação do objeto da Licitação na 
modalidade Pregão Presencial nº 025/2018 pelo Senhor Prefeito Municipal, celebram entre si, na melhor forma 
de direito público e das disposições de direito privado, o presente contrato, o qual se regerá pela Lei Federal nº 
8.666/93, ficando vinculado ao edital do Pregão Presencial nº 025/2018 e à proposta da contratada, e pelas 
seguintes clausulas: 
 
CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Contratação de empresa especializada para realizar os serviços de 
coleta, transporte, transbordo se necessário, tratamento e destinação final dos Resíduos sólidos dos 
serviços de saúde - RSSS, enquadrados nos grupos “A”, “B” e “E”, com disponibilização de balança 
apropriada e devidamente aferida, conforme legislação em vigor, para pesagem nos locais das coletas, 
para um período de 12 meses, conforme termo de referência constante do Anexo I, que integra o Edital, 
independentemente de transcrição. 
 

ITEM DESCRIÇÃO PRODUTO UNIDADE QTDE. 
VLR. 

UNIT. R$ 
VR. TOTAL 

R$ 

1 

SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, 
TRANSBORDO SE NECESSÁRIO, TRATAMENTO E 
DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RSSS, 
ENQUADRADOS NOS GRUPOS “A”, “B” E “E”, 
GERADOS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO 
DO ARACANGUÁ/SP, EM CONFORMIDADE COM A 
RESOLUÇÕES RDC nº 306/2004, DA ANVISA, 
RESOLUÇÃO nº 358/2005, DO CONAMA E 
PORTARIA CVS – 21/2008, DO CENTRO DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 

QUILOS 3.960,00 7,90 31.284,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 31.284,00 

 
CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO: O valor do Contrato é de R$ 31.284,00 (trinta e um mil 
e duzentos e oitenta e quatro reais); 
2.1. Não haverá reajuste de preços. 
2.1.1. A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, conforme disposto na alínea “d”, do inciso II, do artigo 
65 da Lei Federal n.º 8.666/93, será obtida mediante solicitação da licitante vencedora à PREFEITURA DE 
SANTO ANTONIO DO ARACANGUA, desde que acompanhada de documentos que comprovem a procedência 
do pedido. 
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2.1.2. Fica, em qualquer hipótese, ressalvada a possibilidade de alteração das condições pactuadas em face de 
superveniência de leis e/ou normas federais ou municipais disciplinando a matéria.  
2.1.3. Caso a PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ, opte pela prorrogação do contrato 
originado pela presente dispensa de licitação, será aplicado reajuste com a utilização do IPCA – IBGE – Índice 
de Preço ao Consumidor Ampliado, tendo como data-base a data da assinatura do contrato. 
2.1.4. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que a contratante fizer no objeto deste contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato. As 
supressões acima deste limite só poderão ser feitas por acordo entre as partes. 
 
CLAUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados em até 15 
(quinze) dias do mês subseqüente a prestação de serviços do objeto, mediante a emissão da respectiva Nota 
Fiscal, e após devidamente atestado o recebimento dos serviços pelo setor competente da Prefeitura. O 
pagamento não está sujeito à atualização financeira, desde a data final do adimplemento da obrigação até a data 
do efetivo pagamento, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei Federal N.º 10.192/2001 (Dispõe sobre medidas 
complementares ao Plano Real). 
 
CLAUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência contratual é de sua assinatura até 12 (doze) 
meses, contados da Ordem de Início dos Serviços, a ser expedida após a assinatura do contrato, podendo o 
contrato ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 meses de vigência, nos termos do 
Inciso II, do Art. 57, da Lei Federal n° 8.666/93. 

 
CLÁUSULA QUINTA – LOCAL E FREQUENCIA DAS COLETAS: A coleta será realizada uma vez por semana, 
as segundas-feiras as 08h00min, nos seguintes endereços abaixo relacionados: 
 

LOCAIS DE COLETA 
 

CENTRO DE SAÚDE ANTÔNIO VILELA DA SILVA, Localizado na AV. do Eugêncios, nº 451, na sede do 
Município; 
 
CENTRO DE SAÚDE ANGELICA DE MOURA NUBIATO, localizado na Rua Augusto Brioli, s/n, no Distrito de 
Major Prado;  
 
CENTRO DE SAÚDE ROBERTO JUNQUEIRA DE ANDRADE, localizado na Rua João Atayde de Camargo, nº 
151, no Distrito de Vicentinópolis. 

 
5.1. DA FORMA DE TRATAMENTO: Autoclavagem (Grupos A e E) e Incineração (Grupo B); 
6.1. A geração mensal incluirá os Resíduos do Grupo “A”, do Grupo “E”, e do Grupo “B” da Resolução CONAMA 
358/2005, porem os resíduos do Grupo “B” serão separados dos demais grupos, transportados até o sistema de 
transbordo e encaminhados aos sistema de tratamento (incineração), onde serão tratados e dispostos em aterro 
sanitário. 
 

CLAUSULA SEXTA – DAS ORIGENS DOS RECURSOS: As despesas decorrentes desta licitação correrão por 
conta das fontes de recurso conforme codificado para o exercício, como segue: FCV nº 155, CD nº 3.3.90.39.01-
01, Funcional Programática nº 10.301.0014-2.025, do DEPARTAMENTO DE SAÚDE. 
 
CLAUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Sem que a ela se limite sua 
responsabilidade, será da CONTRATANTE responsável pelos seguintes itens: 
7.1. Efetuar o recebimento definitivo do objeto licitado; 
7.2. Providenciar a publicação resumida do instrumento de contrato e aditamento(s), se ocorrerem. 
7.3. Pagar à CONTRATADA, na forma estipulada neste Edital, o preço ajustado. 
7.4. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função da 
execução do objeto durante o prazo contratual. 
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7.5. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações previdenciárias, sociais e trabalhistas da 
CONTRATADA. 
7.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado pela 
Prefeitura. O representante da contratante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. As 
decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus 
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
 
CLAUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: São obrigações da CONTRATADA, sem que 
a ela se limitem: 
8.1 – Executar o objeto contratado descrito na cláusula primeira deste contrato; 
 
8.2 – EXECUÇÃO:  
a) As coletas dos resíduos serão executadas no Município 1 (uma) vez por semana no período diurno, iniciando 
os serviços de coleta as 08h00min sempre as “segundas-feiras” de cada semana e acordo com a ordem 
determinada por esta administração. Não podendo sofrer alguma alteração sobre as coletas seja ele por motivo 
for sem a expressa autorização da administração publica.  
b) O(s) veículo(s) da contratada deverá(ão) conter balança apropriada de carga e aferida pelo INMETRO, 
para os quais deverão ser emitidos tickets de pesagem em duas vias sobre o material coletado no dia e 
apresentados juntamente com a Nota Fiscal e Prova de regularidade junto ao INSS, FGTS e Débitos 
Trabalhistas a ser conferida pelo responsável da Unidade de Saúde do Município. 
c) Fica “expressamente proibida” a utilização de outro tipo de balança para as pesagens dos resíduos.  
d) As despesas oriundas das pesagens ficarão a cargo da empresa licitante vencedora e contratada, ficando a 
administração publica isenta de quaisquer pagamentos referente a este serviço.  
As empresas prestadoras de serviços terceirizados deverão apresentar a Licença Ambiental (CETESB) e 
cadastramento no sistema estadual de vigilância sanitária (SIVISA), conforme portaria CVS 1, de 22/07/2007 
para tratamento e disponibilização final de RSS;  
Disponibilizar para os gerados, quando solicitado, documentos comprobatórios de tratamento e destinação final 
de RSS, com assinatura do responsável técnico;  
O tratamento e a disposição final dos RSS devem estar de acordo com o respectivo Certificado de Aprovação 
para Destinação de Resíduos Industriais (CADRI);  
Os prestadores de serviços de destinação de RSS (coleta, transporte, tratamento e disposição final) devem 
manter à disposição da autoridade sanitária os seguintes documento: PPRA, PCMSO, Registro de Acidentes e 
Incidentes, Manuais de Procedimento Operacionais, de Rotinas e de Procedimentos de Emergência;  
A qualquer momento, quando solicitado, a empresa deverá permitir que uma equipe da vigilância sanitária 
municipal faça o acompanhamento e verificação dos serviços prestados, desde a coleta até a destinação final 
dos RSS;  
A empresa deverá atender, quando solicitado, quaisquer outras exigências da vigilância sanitária municipal, que 
visem a garantia de que os serviços prestados estão sendo realizados de acordo com as normas legais vigentes.  
 
8.3 – DA CERTIFICAÇÃO DO TRATAMENTO DOS RESÍDUOS:  

a) A licitante vencedora e contratada emitira para a administração pública após a execução dos serviços 
mensalmente a Nota Fiscal de Prestação de Serviços de acordo com as normas estabelecidas no 
presente Edital e seus Anexos, que deverá estar acompanhado dos seguintes documentos: 1- 
Certificado de Tratamento dos Resíduos emitido com todas as informações sobre os serviços prestados 
referente ao “Mês, Quantidade de Resíduos Coletados, Unidade Operacional que efetuou o tratamento 
dos resíduos, número da licença ambiental pertinente e número da nota fiscal referente à medição 
mensal.”  

b) Cópia dos tickets de pesagem dos serviços prestados no mês para aferição e expedição da ordem de 
pagamento.  

 
8.4 – PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO:  
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O objeto fornecido será fiscalizado na sua entrega por representantes da Administração, que registrará todas as 
ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora, 
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. As exigências e a atuação da fiscalização pela 
Prefeitura em nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que 
concerne à execução do objeto do contrato. 
 
CLAUSULA NONA – DAS PENALIDADES: O(s) licitante(s)/contratado(s) que praticar(em) quaisquer atos 
previstos no 87 da Lei 8.666/93, conforme o caso, ficará(ão) sujeito(s) às seguintes penalidades, que serão 
aplicadas mediante procedimento administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa: 
 I) advertência; 
 II) Multa, que será aplicada da seguinte forma,: 
a) Multa de 0,1 % (zero vírgula um por cento) sobre o valor total do contrato, em relação ao 
descumprimento dos prazos fixados, por dia de atraso injustificado; 
b) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, por sua inexecução parcial; 
c) Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por sua inexecução total; 
 III) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de Santo Antônio do Aracanguá, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos; e 
 IV) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
 
CLAUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: A rescisão contratual pode ser: 
10.1. determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII e XVII do 
art. 78 da Lei 8.666/93. 
10.2. amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde 
que demonstrada conveniência para a Administração. 
10.3. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela Administração, com as conseqüências 
previstas em Lei. 
10.4. Em casos de rescisão administrativa prevista nos arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93, fica reconhecido todos os 
direitos da contratante. 
 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Araçatuba - SP, com a 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir possíveis dúvidas oriundas 
deste Contrato e que não possam ser resolvidas por comum acordo entre as partes, e os casos aqui omissos 
serão supridos pela lei 8.666/93, e subsidiariamente pelo Código de Defesa do Consumidor, Código Civil e 
demais normas pertinentes ao caso. 
E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 
teor e para um único efeito, para que produzam os jurídicos e legais efeitos, o comprometendo-se as partes a 
cumprir e fazer cumprir o presente Contrato, por si e seus sucessores, em Juízo ou fora dela. 
 
 
 

RODRIGO APARECIDO SANTANA RODRIGUES 
Prefeito  

 
 

Dr. FERNANDO DE SOUZA NASCIMENTO 
Assessor Jurídico 

 
 

JOSÉ DELI DOS SANTOS 
Diretor da Divisão de Saúde 
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CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA. 
DENNER FERNANDES BEATO 

CONTRATADA 
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ANEXO IX  

 

CONTRATO Nº 083/2018 

PROCESSO Nº 0374/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 

 
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ/SP. 
CONTRATADO: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE COLETA, 
TRANSPORTE, TRANSBORDO SE NECESSÁRIO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS 
SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RSSS, ENQUADRADOS NOS GRUPOS “A”, “B” E “E”, COM 
DISPONIBILIZAÇÃO DE BALANÇA APROPRIADA E DEVIDAMENTE AFERIDA, CONFORME LEGISLAÇÃO 
EM VIGOR, PARA PESAGEM NOS LOCAIS DAS COLETAS, PARA UM PERÍODO DE 12 MESES. 
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)________________________________________ 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados 
abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, 
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme 
regras do Código de Processo Civil; 
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser 
comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de 
defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
 
SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ/SP, 26 DE MARÇO DE 2018. 
 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: JOSÉ DELI DOS SANTOS  
Cargo: DIRETOR DA DIVISÃO DE SAÚDE 
CPF: 074.160.508-20 - RG: 21.221.879 
Data de Nascimento: 16/07/1966 
Endereço residencial completo: Rua Jose Norminio dos Santos, 91, Vila Martina Raquel Lopes, CEP 16.130.000, 
Santo Antônio do Aracanguá/SP.  
E-mail institucional: saude@saaracangua.sp.gov.br 
E-mail pessoal: dellisantos@hotmail.com 
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Telefone(s): (018)99706 3131 
Assinatura:______________________________________________________ 
 
Responsáveis que assinaram o ajuste: 
 
 
Pelo CONTRATANTE: 
Nome: RODRIGO APARECIDO SANTANA RODRIGUES 
Cargo: PREFEITO 
CPF: 318.944.938-42 RG: 30.433.190-9 SSP/SP 
Data de Nascimento: 18/04/1985 
Endereço residencial completo: Rua Dr. Pio Prado, 330, Cep 16.130-000, Centro, Santo Antônio do 
Aracanguá/SP 
E-mail institucional: prefeito@saaracangua.sp.gov.br 
E-mail pessoal: rodrigo.santana2017@hotmail.com 
Telefone(s): (18)3639 1188 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
Pela CONTRATADA: 
Nome: DENNER FERNANDES BEATO 
Cargo: DIRETOR DE DEPARTAMENTO TÉCNICO 
CPF: 16.100.615-2 SSP/SP RG: 109.450.338-00 
Data de Nascimento: 18/08/1966 
Endereço residencial completo: Avenida Belvedere, 550, Condomínio Village Damha I, Casa K-28, Cep São José 
do Rio Preto, estado de São Paulo 
E-mail institucional: constroeste@grupofaria.com.br 
E-mail pessoal: denner@grupofaria.com.br 
Telefone(s): (17)2136 2200 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
Advogado:  
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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ANEXO X 
 

CONTRATO Nº 083/2018 

PROCESSO Nº 0374/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 

 

CADASTRO DE RESPONSÁVEL 
 
 
MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ, ESTADO DE SÃO PAULO. 
CONTRATADA: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE COLETA, 
TRANSPORTE, TRANSBORDO SE NECESSÁRIO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS 
SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RSSS, ENQUADRADOS NOS GRUPOS “A”, “B” E “E”, COM 
DISPONIBILIZAÇÃO DE BALANÇA APROPRIADA E DEVIDAMENTE AFERIDA, CONFORME LEGISLAÇÃO 
EM VIGOR, PARA PESAGEM NOS LOCAIS DAS COLETAS, PARA UM PERÍODO DE 12 MESES. 
 
 

Nome: RODRIGO APARECIDO SANTANA RODRIGUES 

Cargo: PREFEITO  

R.G. n.º: 30.433.190-9 SSP/SP 

C.P.F. n.º 318.944.938-42 

Endereço:(*) Rua Dr. Pio Prado, 330, Centro, Santo Antônio do Aracanguá/SP 

Telefone: (18)3639 1188 

E-mail Institucional: prefeito@saaracangua.sp.gov.br 

E-mail Pessoal:(*) rodrigo.santana2017@hotmail.com 

(*) Não deve ser o endereço/e-mail do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço/e-mail onde poderá ser 
encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo. 

 

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP 

Nome: SÉRGIO DOMINGOS DA SILVA 

Cargo: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

Endereço       Comercial       do 
Órgão/Setor 

Rua Dr. Pio Prado, 285, Centro, Santo Antônio do Aracanguá/SP 

Telefone e Fax: Fone: (18)3639 9029 – Fax (18)3639 9038 

E-mail Institucional: licitacao@saaracangua.sp.gov.br 

 
Santo Antonio do Aracanguá, 26 de março de 2018. 
 
 
 
 

RODRIGO APARECIDO SANTANA RODRIGUES 
Prefeito 

 
 

 


