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I   CONTRATO N.___二_/2017

CONTRATO DE PRESTAcAO DE SERVIcOS D■ COLETA′
TRANSPORTE′ TRATAM■ NTO E DESTINAcAo F=NAL DE
RESIDUOS DO GRUPO A′ BeE.

Pelo presente instrumento particular′  de um lado′  como CONTRATANTE: INST=TUTO
HUMAN=Z■ DE ASSIST■ NCIA E RESPONSABILIDADE SOCIA鴫 CNPJ-28.399.030/0001-
31′ localizado na R SITIO NOVO′  NOフ 2- LOTE URB DE PRAZERES QUADRA37 LOTE 10′
Balrro PRAZERES′  Cidade JABOATAO DOS GUARARAPES ― PE. CEP - 54.325-628′
representada neste ato por sua bastante procuradora a Sra.JULIANA GARAHY REGUS′ CPF:
558,968.200-20 residente na Av Boa Viagem′  n 3520′ apto 301′ Boa Viagern′  nesta cidade
do Recife′ Estado de Pernambuco′ do outro lado′ como CONTRATADA:BRASCON G■ STA0
AMBIENTAL LTDA.′ inscrita no CNP」 /MF sob n° 11.863.530/0001-80′ com sede na BR-232′
Km-63′ Lote n0 03′  Distrito lndustria!′  Municrpio de Pombos′ Estado de pernambuco′  CEP
55.630-000′  neste ato representada pela sua representante legal Karine Fernandes Perre‖ a′

portadora do CPF n0 834.597.154-フ 2′  resolvern′ em comum acordo′  ce!ebrar o presente
contrato de prestacao de servico′ que se reger6 mediante as seguintes c16usulas e condic6es:

CLAuSULA PRIMEIRA:OBJETO.

1.l  A CONTRATADA prestard ら CONTRATANTE os servicos de coleta′  tra nsporte′
tratamento e destinacaO final dos residuos do servico de sa`de′ c!assificados como grupo A′
B e ■′ conforme Resolucao CONAMA 358/2005 e ANVISA 306/2004 vigentes′  que
regulamentam o servico.

Par6grafo ttn:co:A coleta dos residuos serd efetuada no endereco da CONTRATANTE′ ou′

ainda′ em outro a serindicado expressarnente pela mesma por escrito.

1.2   0s servicos de coleta serao executados 01(uma)Vez(eS)por Semana′ em horう rios e
dias definidos pelas partes′  preferencialmente por comunicado escrito a ser integrado a este
instrumento e′  no rninimo′  por meio eletrOnico com confirmacao de recebirnento e aceite
quanto aos novos hor6rlos′  tentando buscar a CC)NTRATADA adequar― se さ rotina de
operacao do estabelecimento da CONTRATANT■ .

1.3   Para execucao dos servicos ser5o fornecidas pela C(》 NTRATADA bonnbonas p16sticas
de po‖ prop‖ eno′ em comodato′  identificadas com c6digo de barras′  que seraO cO10cadas e
distriburdas no interior do estabelecimento da CONTRATANTE em nttmero necess6rio ao
acond:cionamento do residuo gerado.

1.4  Para o acondicionamento dos residuos do grupo A (Al′  A2′ A4)deveraO ser
uti‖ zados sacos p15sticos brancos leitosos, residuos do grupO A3 deverao ser ut‖ izados
sacos pllsticos vermelhos, para os residuos do grupc)B deverao ser ut‖ izados sacos
p16sticos laranjas,para os residuos do grupo E′ deverao se「 ut‖ izados reciplentes de paredes
rigidas resistentes a punctura′  ruptura e vazamento′  com tampa′  os quais n3o serao
fornecidos pela CONTRATADA.

1.5   E obrigacao da coNTRATANTE o gerenciamento prё vio de residuos com segregacao
dos mesmos′  devendo os residuos segregados na fonte geradora serem armazenados nas
bombonas′ conforme item l.3. N5o serao coletadOs residuos fora das bombonas fornecidas
pela CONTRATADA.

1.6  0s residuos dos grupos A (A■ ′ A2′ A4)e E coletados no estabe!ecimento da
CONTRATANTE serao transportados para a Planta de Tratamento de Residuos S61idos do
Servico de Sattde situada no Municipio de Pombos′ de propriedade da CONTRATADA.
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L'7 Os residuos dos gruPos A3 e B, coletados no estabelecimento da CoNTRATANTE
serSo transportados para a Planta de Tratamento de Resfduos S6lidos do Servigo de Sa[delocalizada em Juazeiro do Norte/cE, de propriedade da empresa LUBCLEAN DISTRIBUIDORA
E PURIFICADORA DE LUBRIFICANTES LTDA. (CNPJ/MF n" rJI.139.11610001-54) ou em outra
empresa parceira, tudo sob total e [nica responsabilidade da CoNTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA: PRAzo

2.1 Este contrato 6 celebrado pelo prazo de 24 meses, contados da data de suaassinatura, podendo ser renovado mediante termo aditivo correspondente assinado entre aspartes.

CLAUSULA TERCEIRA: DAs oBRIGAc6Es DA CoNTRATADA

3'1 A CONTRATADA declara possuir todas as licenEas e autorizag6es necess6rias para arealizagSo dos servigos, objeto deste contrato, bem como se obriga a respeitar toda a
legislagSo federal, estadual, e municipal relativa ao meio ambiente; a Jbedecer As Normas de
Seguranga, Medicina e Higiene do Trabalho da CoNTRATANTE, incluindo as de prevengao deAcidentes do Trabalho, seja quanto ao trabalho em Si. ferramentas e respectivos
equipamentos.

3.2 A CONTRATADA serS responsSvel pelo fornecimento dos EpI's (equipamentos deprotegSo individual) necessdrios aos seus empregados, durante a execuqEo dos trabalhos.

3'3 -Todo e qualquer empregado da CONTRATADA, utilizado para a retirada dos residuos,
deverS se apresentar uniformizado, sendo que no mesmo deve constar de modo visivel, onome da CONTRATADA, al6m de poftar o respectivo MTR (Manifesto de Transporte
Rodoviiirio).

3.4 Responsabilizar-se pela contratagSo e pagamento de todo pessoal contratado para
execugSo do servigo objeto do presente contrato, bem como pelas obrigag6es sociais,previdenciiirias e trabalhistas, n6o havendo entre referido pessoal e a cblrrmralre
qualquer vinculo de trabalho.

clAusula ouaRra: veloR

4.1 Pelos servigos prestados, a CONTRATANTE pagard e CONTRATADA o valor UNITARIO
de R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), por cada bombona de 20 (vinte) litros cotetada, devendo
ter no miiximo 2,5(dois quilos e meio) de reslduos de servigos de ia0de, mediante emiss5o
de ordem de recepgSo de residuo, que contemple a totalidade das bombonas recolhidas ao
longo do m6s.

Par5grafo primeiro: Fica ciente a CONTRATANTE, que, por acaso, as bombonas coletadas
tenham peso superior ao previsto terd que pagar pelo excedente, o valor de Rg 3,00 (tr6s
reais) por quilo ultrapassado apresentados mediante relat6rio de pesagem do
CONTRATANTE.

Par5grafo segundo: O acr6scimo de bombonas deverd ser realizado sempre atrav6s de
aditivo contratual mediante solicitagSo da CONTRATANTE.

ParSgrafo terceiro: Para facilitar a conferdncia do relat6rio (Quantidade de bombonas) e
referido pagamento, a CONTRATANTE, informa neste ato que t-odos os relat6rios e boletos
de pagamento devem ser entregues na sede da contratante at6 o 1o dia do m6s subsequente
ao da prestagSo dos servigos.
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Par5grafo qualto: euando ao t6rmino do contrato, por quarquer razdo, aCoNTRATATANTE se compromete a devolver 9s recipienies em at6 10 (dez) dias sob penade emissSo de fatura de cobranga para restituig6o do bem.

ctAsuta ourura: plcauento

5'1 A CoNTRATANTE deverd efetuar os pagamentos at6 o 1oo (d6cimo) dia do m6ssubsequente ao da prestagSo dos servigos, meiiant" pigir"nto do boleto bancdrio, n5ovalendo como pagamento dep6sitos banc3rios diretam"n[" 
-n" 

conta corrente.

5'2 caso ocorra atraso no pagamento acima estipulado incidirS multa de 2o/o (dois porcento) e juros de mora de lo/o (um por cento) ao m6r, caiculado oiariamente, tudo sobre ovalor devido.

5'3 A inadimplencia do pagamento por-mais de 30 dias, ensejard na suspeng5o tempordriado servigo de coleta, at6 sua plena quitag5o.

6.1   0 presente cOntrato poderd ser rescindido automaticamente′
 sem a necessidade dequalquer tipo de pena‖ dade ou avisO′ exclusivamente′ nas segulntes hip6teses:

:き ctuattCumprirnento′
 por uma das partes′  de qualquer cldusula Ou condicao ora

b)   Descumprimento′  pOr uma das partes′  da legisiacao em vigencia que regulamenta 0
servico′ ora COntratadol

C)    Falencia′  concOrdata′  insolvencia ou encerramento das atividades de qualquer das
partesi e

d)  Inadimplencia do pagamento por mais de 30 dias,

6.2   0 presente contrato poderd ainda′ ser rescindido unilateralmente por qualquer uma

:il::[[Ili:計
ravё S de comunicac5o oficial e pOr escrito′  com no minirno 30(trinta)dias de

CLAuSULA SET=MA:REAJuSIES

7.1   0 presente contrato ern comum acordo entre as partes′ terd uma cOrrecao anual dos
valores′ tendo cOmo indice a variacao do IGP― M ou de unn indice ajustado entre as partes′
ut‖ izando― se como inicio O mes da assinatura do presente.

8.1 N5o serS considerado como precedente ou novagSo, ou ainda, como renfncia aos
direitos, que a legislagSo e o contrato assegurem ds partes, a toler6ncia de uma pafte a
eventuais infrag6es da outra parte as condig6es estipuladas no presente instrumento.

8.2 Se qualquer clSusula ou item deste contrato for considerado nulo ou sem efeito, no
todo ou em parte, as demais deverSo permanecer vdlidas e serSo interpretadas de forma a
preservar a sua validade.

8.3 Nenhuma modificagSo ou alteragSo ao presente contrato serd considerada vdlida se
n6o for realizada por escrito e em comum acordo e com a assinatura das partes.
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