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ORGAO GERENCIADO$ o FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEIXE - ESTADO DO

Aos 06 dias do mes de maio de 2022,

a

TOCANTINS, pessoa juridica de direito publico intemo, inscrito no CNPJ/MF n°
12.780.909/0001-99, corn Bede Avenida Joao Visconde de Queiroz, Qd. 09, Lote Unico,Centro PEIXE — TO, neste ate representado per sua Gestora a Sra. FABIANA PEREIRA DO
NASCIMENTO, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n°. 011.526.391-88 a no RG n°.
2432.283 SSP/DF, residente a domiciliado na Rua 02 A, n° 130, Vila Sao Jose, Peixe — TO,
CEP.: 77.460-000, doravante denominado CONTRATANTE, a de outro lade a empresa
BIOTEC TRATAMENTO E DISPOSIQAO DE RESIDUOS SOLIDOS EIRELI, pessoa
juridica de direito privado,inscrita no CNPJ/MF n°. 18.979.776/0001-60, corn endereco comercial
na Rua 03, Modulo 12, BR 153, KM 480, s/n, Quadra 07-B, Parque Industrial Jose Antonio de
Deus, Paraiso do Tocantins — TO, CEP.: 77.600-000, representada per seu proprietario o Sr.
PLYNIO HENRIQUE DANTAS BARROS, brasileiro, solteiro, empresario, portador do CPF
no 029.568.591-37 e Cedula de Identidade n° 965.901 2a via SSPP/TO, residentee domiciliado na
Rua 21 de Abril, no 417, Centro, Paraiso do Tocantins — TO, CEP.: 77.600-000, a seguir
denominada CONTRATADA, nos terrnos da Lei n° 8666/93, Lei n° 10.520/2002, Decreto
Municipal N.° 093/2009, Lei Complementar n° 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei
Complementar n° 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto Federaln° 3.555/2000, Decreto Federal
n° 7.892/2013, Decreto Federal n° 9.488/2018, Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de
2019, Regulamenta a licitacao, na modalidade pregao, na forma eletronica, em face da proposta
classificada apresentada no Pregao Eletronico SRP em epigrafe RESOLVE registrar os precos
ofertado pela empresa acimacitada:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Contratacao de empresa especializada para prestacao de services continuos de coleta,
transporte, armazenamento, tratamento (ineineracao) a destinacao final de Residues
Solidos de Services de Saude — RSSS, A, B e E (lixo) a services quimicos e
contaminados, sendo coletados no Hospital e Unidades Basicas de Saude do Municipio
de Peixe — TO.

CLAUSULA SEGUNDA - DO FORNECEDOR REGISTRADO
Empresa: BIOTEC TRATAMENTO E DISPOSIQAO DE RESIDUOS SOLIDOS
EIRELI
CNPJ: 18.979.776/0001-60
Endereco: Rua 03, Modulo 12, BR 153, KM 480, s/n, Quadra 07-B, Parque Industrial
Jose Antonio de Deus, Paraiso do Tocantins — TO, CEP.: 77.600-000
Representante: PLYNIO HENRIQUE DANTAS BARROS
Valor Global: R$ 48.000,00 (quarenta a oito mil reais)
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CLAUSULA TERCEIRA - DOS PREQOS REGISTRADOS
3.1. Conforme Requisipao de cada Unidade Demandante a valores expressos em Planilha
"Mapa de Apurapao" da sessao da licitapao, a editados nas planilhas a seguir.

a

3.2. Quando o prepo inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao prepo praticado no mercado o ORGAO GERENCIADOR convocara o
FORNECEDOR visando negociapao para redupao de prepos a sua adequapao ao
praticado no mercado.
so

sera admitida no caso de comprovapao de desequilibrio
3.3. A revisao de prepos
economico-financeiro, por meio de planilha de custos demonstrativa da majorapao a apos
ampla pesquisa de mercado.
3.4. O ORGAO GERENCIADOR tera o prazo de 30 (trinta) dias, a partir do recebimento
do pleito, para analise dos pedidos de revisao recebidos.
3.5. O FORNECEDOR obrigar-se-a a realizar os servipos pelo prepo registrado caso o
pedido de revisao seja julgado improcedente.

a

3.6. Caso o FORNECEDOR registrado se recusar a baixar os seus prepos, o ORGAO
GERENCIADOR podera libera-lo do compromisso assumido, uma vez frustrada a
igual oportunidade de
negociapao a convocar os demais fornecedores visando
negociapao.
3.7. Fica registrado os prepos de conformidade corn a planilha abaixo:
UNID QUANT
V. UNIT V. TOTAL
ITEM DESCRIQAO
Contratapao de empresa
especializada para prestapao
de servipos continuos de
transporte,
Goleta,
armazenamento, tratamento
(incinerapao) a destinapao
final de Residuos SOlidos de
Sv
24.000
01
2,00
48.000,00
Servipos de Saude — RSSS,
A, B e E (lixo) a servipos
quimicos a contaminados,
sendo coletados no Hospital
e Unidades Basicas de
Sande do Municipio de
Peixe — TO.
TOTAL
4
48.000,00
CLAUSULA QUARTA — DA VIGENCIA
4.1 A presente Ata tera vigencia de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura, e
publicapao do extrato na imprensa official.
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CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAcOES DO FORNECEDOR
5.1. Executar o objeto em concordancia corn as normas adotadas pelo ORGAO
GERENCIADOR, corn observancia fiel ao Edital da licitagao, em especial seu Termo de
Referencia a este Instnunento.

as

5.2. No valor estabelecido estao incluidas todas a quaisquer despesas corn o objeto deste
instrumento tais como: encargos sociais, salarios de seus funcionarios, atendimento
normas de seguranpa no trabalho, tributos, multas, taxas, fretes a qualquer outro encargo
que incida ou venha a incidir sobre o fornecimento dos produtos.
5.3. Quando em servigo no interior das instalapoes do ORGAO GERENCIADOR, o
FORNECEDOR deve manter seus colaboradores devidamente uniformizados corn cracha
de identificagao, a em completas condigoes de postura a corn protecao de seguranga
individual a/ou coletiva.
5.4. Aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os acrescimos ou supressoes que se
fizerem necessarios, ate os limites previstos no art. 65, § 1° da Lei 8.666/93, inclusive
quanto aos valores, tendo como base o valor initial do contrato, mediante celebracao de
Termo Aditivo, sempre precedido de justificativa tecnica por parte do ORGAO
GERENCIADOR.
5.5 Responsabilizar-se pelos danos causados ao ORGAO GERENCIADOR e/ou a
terceiros em decorrencia de execucao do objeto corn baixa qualidade ou em desacordo
corn os padroes estabelecidos tanto neste instrumento quanto no convocatorio, a demais
legislagoes atinentes ao objeto do Edital.
5.6. Fica obrigada a manter-se, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade
corn as obrigapoes a condigoes por ela assumidas, assim como nas fases de qualificapao
e habilitacao exigidas no procedimento licitatorio.
5.7. Repor, imediatamente, os objetos que venham a ser recusados pela Administragao
Publica, por estar em desacordo com o estipulado no instrumento convocatorio.
5.8. Todo transporte a ser efetuado para a entrega do objeto, sera de bnica a total
responsabilidade do FORNECEDOR, correndo por conta da mesma, o risco integral de
toda a operagao.
5.9. Apresentar Nota Fiscal para que seja procedido o pagamento.
CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGAcOES DOS DEMANDANTES
6.1. Emitir autorizaQao do abastecimento via sistema, corn identificagao do veiculo a do
condutor.
6.2. Promover, a gestao a fiscalizagao da execugao contratual, formalizando indicacao de
servidor ou servidores para tais atribuigoes, sob os aspectos quantitativos a qualificativos,
anotando em registro proprio (Relatorio de Acompanhamento de Execucao) atestando a
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execupao do objeto ou nao, a nesta hipotese relatar as falhas detectadas comunicando
atraves de nofificagao a Contratada as ocorrencias para as medidas cabiveis.
6.3. O relatorio mencionado no item anterior, deve ser juntado aos autos corn a Nota
Fiscal do FORNECEDOR na fase que antecede ao pagamento, para que seja analisado
pela Secretaria de Controle Intemo anterior a autorizagao do pagamento.
6.4. Permitir acesso aos funcionarios do FORNECEDOR, desde que devidamente
credenciados, as dependencias do ORGAO GERENCIADOR.
6.5. Rejeitar qualquer material/servigos em desacordo corn as especificacoes exigidas no
Termo de Referencia, Edital a anexos.
6.6. Efetuar pagamento ao FORNECEDOR quinzenalmente, posterior ao atesto da Nota
Fiscal.
CLAUSULA SETIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREcOS:
7.1. O FORNECEDOR registrado podera ter o seu registro de precos cancelado na Ata,
por intermedio de Processo Administrativo especifico, assegurado o contraditorio e a
ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias t teis, a contar do recebimento da notificagao.
7.2. O cancelamento do seu registro podera ocorrer:
7.2.1. A pedido do proprio FORNECEDOR, quando, mediante solicitagao por escrito,
comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigencias da Ata.
7.2.2. Por iniciativa do ORGAO GERENCIADOR, quando o FORNECEDOR registrado:
a) nao cumprir as obrigacoes decorrentes da Ata de Registro de Prepos, bem Como do
Edital de Licitacao;
b) der causa a rescisao administrativa, da contratagao decorrente do registro de pregos,
por um dos motivos elencados no art. 78 a seus incisos da Lei no 8.666/93, alterada pela
Lei no 8.883/94;
c) nao aceitar reduzir o prego registrado, na hipotese deste se tomar superior aqueles
praticados no mercado;
d) por razoes de interesse publico, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII,
do art. 78 da Lei n° 8.666/93, alterada pela Lei n° 8.883/94;
e) nao retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administrapao, sem justificativa aceitavel;
f) sofrer sangao prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei no 8.666, de 1993,
ou no art. 7° da Lei n° 10.520, de 2002;
7.3. A comunicapao do cancelamento do registro do FORNECEDOR sera feita por
escrito, juntando-se o comprovante de recebimento;
7.4. No caso do FORNECEDOR se encontrar em lugar ignorado, incerto ou inacessivel,
a comunicacao sera feita por publicagao, no Diario Oficial do Estado do Tocantins,
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considerando-se cancelado o registro do fornecedor, a partir do 5° dia t til, a contar da
publicapao.
7.5. A solicitapao do FORNECEDOR para cancelamento do registro de prego, nao o
desobriga da prestapao dos servigos, ate a decisao final do ORGAO GERENCIADOR, a
qua! devera ser prolatada no prazo maxima de 30 (trinta) dias, facultada a Administrapao
a aplicagao das pena!idades previstas nesta Ata a no Instrumento convocatorio, caso nao
aceitas as raz8es do pedido.
7.6. Em qualquer das hipoteses acima, concluido o processo, o ORGAO
GERENCIADOR fara o devido apostilamento na Ata de Registro de Pregos a informara
os Proponentes a nova ordem.
CLAUSULA OITAVA - DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREcOS:
8.1. Cabers ao orgao aderente a Ata de Registro de Precos verificar junto ao
FORNECEDOR a capacidade de prestapao dos servicos registrados, bem como consultar
o ORGAO GERENCIADOR sabre a sua anuencia.
8.2. Cabera ao FORNECEDOR beneficiario da Ata de Registro de Pregos, observadas as
condigoes estabelecidas, optar pela aceitagao ou nao da prestagao dos servicos decorrente
de adesao, desde que nao prejudique as obrigagoes presentes a futuras decorrentes da Ata,
assumida corn o ORGAO GERENCIADOR;
8.3. Compete ao Orgao nao participante a observancia dos termos dos Decretos n°s
7.892/2013 a 9.488/2018.
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BIOTEC TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS SOLIDOS EIRELI
Plynio Henrique Dantas Barros
Contratada
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