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TERMO ADITIVO 02

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 041/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 161/2021

Pelo presente Termo Aditivo referente ao Contrato de prestação de serviços, de um

lado o MUNICÍPIO DE IVORÁ, Pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no

CGC/MF sob o n° 92.457.175/0001-40, com Sede à Av. Garibaldi, nº1098, na Cidade de

Ivorá, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. SAULO PICCININ, brasileiro,

casado, servidor público, portador da Cédula de Identidade nº 8052703223, expedida pelo

SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 682.974.590-04, residente e domiciliado na Localidade da

Boca da Picada, município de Ivorá – RS, de ora em diante denominado simplesmente de

CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ABORGAMA DO BRASIL, inscrita no

CNPJ sob o nº 05.462.743/0009-54, localizada na estrada Rincão do Pinheiros, s/nº, na

cidade de Triunfo, neste ato representada pelo Sr. MATEUS FLORIANO BROLLO,

brasileiro, casado, executivo de vendas, residente e domiciliado na Rua Olinda Pontalti

Peteffi, n° 1566, apto 62, na Cidade de Caxias do Sul, portador da Carteira de Identidade nº

3061749028, inscrito no CPF sob o nº 008.785.670-03, de ora em diante denominado

simplesmente CONTRATADO, tem entre si como justo e plenamente acordado as

cláusulas e condições:

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do

objeto contratado, e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e

responsabilidades das partes de conformidade com a Tomada de Preços 03/2019.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste aditivo a contratação de empresa para serviços de coleta,

transporte e destinação final do lixo hospitalar da Unidade Básica de Saúde do Município de

Ivorá, localizado na zona urbana, centro da cidade de Ivorá – RS.

1.1 Critérios:

a) Os serviços de coleta e transporte serão efetuados uma vez ao mês, porém se houver

necessidade, devido à grande quantidade acumulada em algum período, poderá ser solicitado

a coleta duas vezes ao mês.
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b) A empresa CONTRATADA juntamente com a secretaria Municipal de Saúde

organizará o fluxo correto da coleta, a organização da escala de coletas, que

preferencialmente deverão ser feitas até a primeira quinzena de casa mês. A

CONTRATADA indicará um local apropriado na Unidade Básica de Saúde para colocar o

recipiente com os resíduos de saúde, possibilitando o fácil acesso e o deslocamento dos

coletores, evitando transtornos, contaminações e possibilitando um rápido atendimento.

c) Os resíduos a serem coletados deverão ser os do Grupo A, Grupo B e Grupo E,

conforme Resolução CONAMA Nº. 316/2002 e CONAMA Nº 358/2005 e todas as demais

publicação legais posteriores a esta, referentes ao objeto da licitação.

d) A coleta deverá acontecer em dois pontos de coleta, localizados no mesmo prédio.

Quantidade estimada de coleta em 500 litros mensais.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1 A vigência do presente Termo Aditivo será de 01 de julho de 2021 a 30 de junho de

2022.

2.2 A contratação poderá ser prorrogada, se ambas as partes assim concordarem, conforme a

Lei de Licitações nº 8.666/93. Caso houver prorrogação contratual o valor será corrigido

pelo índice INPC/IBGE.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO GLOBAL

O índice utilizado foi de 8,62%, totalizando um preço mensal para o presente ajuste

de R$ 910,28 (novecentos e dez reais com vinte e oito centavos), sendo o valor total da

contratação de R$ 10.923,36 (dez mil novecentos e vinte e três reais com trinta e seis

centavos) constante da proposta vencedora da cotação de preços, aceito pela

CONTRATADA, entendido como preço justo e suficiente para a total execução do presente

objeto.

Valor 2021 Valor 2022

A empenhar R$ 5.461,68 R$ 5.461,68

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4.1 O pagamento será efetuado mensalmente, no dia 10 do mês subsequente, mediante

apresentação de nota fiscal.
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4.2 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo

INPC/IBGE do período, ou outro índice que vier a substitui-lo, e a Administração

compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.

4.3 Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da legislação que regula a

matéria.

4.4 A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização,

a indicação do número do Contrato de Prestação de Serviços, a fim de acelerar o trâmite de

recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

4.5 A despesa decorrente do presente aditivo correrá à conta da seguinte dotação

orçamentária:

ÓRGÃO: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTA: 326 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
SUBCONTA: 1513 – SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO
LIXO HOSPITALAR
RECURSO VINCULADO: 40 - ASPS

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO PELOMUNICÍPIO

5.1 O encarregado pela fiscalização do cumprimento do contrato é o Sr. Edemílson Colvero

Pissinin, ocupante do cargo de oficial administrativo, o qual fica responsável pelo seu

cumprimento nos termos do artigo 67, da Lei de Licitações nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 As demais cláusulas permanecem inalteradas.

6.2 E, por estarem às partes justas e contratadas, assinam o presente termo aditivo em duas

vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Ivorá - RS, 16 de Junho de 2021.

SAULO PICCININ
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

MATEUS FLORIANO BROLLO
ABORGAMA DO BRASIL LTDA

TESTEMUNHA:

NOME: CPF:


