
 

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 8/2021 

  
 Pelo presente contrato administrativo, de um lado o CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL – CISAM-SUL inscrita no CNPJ 
sob o nº 08.486.180/0001-75, com sua sede localizada na rua Agenor Loli, n° 189, bairro 
corridas, Orleans-SC neste ato representado por Ibaneis Lembeck, portador do RG n° 
1.738.261 e inscrito no CPF sob o n° 690.817.519-72, doravante denominado 
CONTRATANTE e a Empresa ITA SOLUÇÕES AMBIENTAIS, empresa privada, 
CNPJ35.555.106/0001-36, estabelecida à rua João Pinho, nº 049, Bairro Conde D’Eu, 
CEP 88.870-000 Orleans, Estado de Santa Catarina, , neste ato representado Pela sócia 
CARINA ZOMER LIBRELATO DA ROSA , portador do CPF 051.247.159-28 residente 
na rua JORGE SPRICIGO,  S/N, Bairro COLONINHA , CEP 88.870-000 Orleans, Estado 
de Santa Catarina., doravante denominada CONTRATADA. As partes acima 
identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato, que se regerá pelas 
normas de Direito Civil e pelas cláusulas e condições no teor abaixo descritas, 
pactuadas de livre e espontânea vontade. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRODUTO CONTRATUAL 

  
É objeto deste contrato a prestação, pela ITA SOLUÇÕES AMBIENTAIS a CISAM SUL 
dos serviços de coleta e transporte ao destino final dos resíduos de serviços de saúde 
(lixo infectante) gerados pela contratante, compreendendo:  
 
GRUPO A: (POTENCIALMENTE INFECTANTE)  
 
A 1: Cultura e estoques de agentes infecciosos de laboratórios industriais e de 
pesquisas; resíduos de fabricação de produtos biológicos, exceto os hemoderivados; 
descartes de vacinas de microorganismos vivos ou atenuados; meios de cultura e 
instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas; resíduos 
de laboratórios de engenharia genética.  
A 2 : Bolsas contendo sangue ou hemocomponentes com volume residual superior a 50 
ml; de aférese  
A 3 : Carcaças, peças anatômicas e vísceras de animais provenientes de 
estabelecimento de tratamento de saúde de animal, de universidades, de centros de 
experimentação, de unidades de controle de zoonoses e de outros similares, assim 
como camas desses animais e suas forrações.  
A 4: Todos os resíduos provenientes de pacientes que contenham ou sejam suspeitos 
de conter agente classe de risco IV, que apresentam relevância epidemiológica e risco 
de disseminação.  
A 5: Kits de linhas arteriais endovenosas e dialisadores, quando descartados. filtros de 
ar e gases oriundos de áreas críticas, conforme, RDC 50/2002 ANVISA. A 6: Órgãos, 
tecidos e fluídos orgânicos com suspeita de contaminação com proteína priônica sólidos 
resultantes de atenção à saúde de indivíduos ou animais com suspeita de contaminação 
com proteína priônica ( materiais e instrumentos descartáveis, indumentária que tiveram 
contato com agentes acima identificados ). O cadáver, com suspeita de contaminação 
com proteína priônica, não é considerado resíduo. 
 
 
 



 

GRUPO B: ( QUÍMICOS):  
 
B 1: Os resíduos dos medicamentos ou dos insumos farmacêuticos quando vencidos, 
contaminados, apreendidos para descarte, parcialmente utilizados e demais 
medicamentos impróprios para consumo, que oferecem risco. inclui-se neste grupo: 

• produtos hormonais de uso sistêmico;  

• produtos hormonais de uso tópico, quando descartados por serviços de saúde, 
farmácias, drogarias e distribuidores de medicamentos;  

• produtos antibacterianos de uso sistêmico  

• produtos antibacterianos de uso tópico, quando descartados por serviços de 
saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de medicamentos;  

• medicamentos citostáticos;  

• medicamentos antineoplásticos;  

• medicamentos digitálicos;  

• medicamentos imunossupressores;  

• medicamentos imunomoduladores; 

 • medicamentos anti-retrovirais 
 
B 2: Os resíduos dos medicamentos ou dos insumos farmacêuticos quando vencidos, 
contaminados, apreendidos para descarte, parcialmente utilizados e demais 
medicamentos impróprios para consumo, que em função de seu princípio ativo e forma 
farmacêutica, não oferecem risco. incluem-se nesse grupo todos os medicamentos não 
classificados no grupo b1 e os antibacterianos e hormônios para uso tópico, quando 
descartados individualmente pelo usuário domiciliar;  
 
B 3: Os resíduos e insumos farmacêuticos dos medicamentos controlados pela portaria 
MS 344/98 e suas atualizações. GRUPO E: ( PERFUROOCORTANTES):  

• lâminas de barbear, bisturis, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, lâminas e 
outros assemelhamentos provenientes de serviços de saúde.  

• bolsas de coletas incompleta, descartadas no local da coleta, quando 
acompanhadas de agulha, independente do volume coletado. 

§ único: O CONTRATADO poderá recusar resíduo cujo material não seja aquele 
definido na cláusula supra, tais como inflamáveis corrosivos, radioativos, tóxicos, entre 
outros. 
 

 DAS LICENÇAS AMBIENTAIS  
Os resíduos descritos na cláusula primeira deste termo serão depositados em 

aterro sanitário devidamente licenciado para tal finalidade, sendo de inteira 
responsabilidade do CONTRATADO a obtenção de licenças junto aos diversos órgãos 
ambientais, necessários á prestação de serviço.  

§ único: Possíveis alterações na legislação federal, estadual ou municipal, 
referente à coleta de lixo prestada pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, provocará 
imediata e obrigatória revisão desse instrumento contratual, não restando as partes 
qualquer tipo de indenização.  

 
 DA COLETA  
§ 1º Será de inteira responsabilidade do CONTRATADO a retirada dos resíduos.  
§2º A coleta será feita mensalmente até dia 10 de cada mês.  



 

§3º No momento da coleta, será emitido um Manifesto de Transporte de 
Resíduos – conforme modelo em anexo - indicando a quantidade para cada grupo de 
resíduo coletado pelo CONTRATADO. Estes resíduos deverão estar acondicionados 
conforme normas descritas na Resolução do CONAMA 358/2005 e ABNT NBR 
10004/2004. O manejo do RSS na unidade geradora é de responsabilidade do 
CONTRATANTE. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL 
  
Pela aquisição constante na Cláusula Primeira, o contratante pagará à 

contratada o valor de R$ 8.520,00 (oito mil e quinhentos e vinte reais) dividido em doze 
parcelas mensais de R$ 710,00 (setecentos e dez reais 

Os pagamentos ao CONTRATADO serão efetuados mensalmente até o dia 10 
de cada mês do serviço prestado, obedecendo como preço pelo serviço a seguinte 
tabela: 

 • VALOR MENSAL DE R$ 110,00 (CENTO E DEZ REAIS) pelo serviço de coleta 
e transporte;  

• POR KILO DE RESÍDUO QUIMICO GRUPO B R$ 5,90 (CINCO reais e noventa 
centavos);  

• POR KILO DE RESÍDUO INFECTANTE A - E R$ 4,30 (QUATRO reais e 
TRINTA CENTAVOS); 

§ 1º Os valores dos resíduos foram estimados pela demanda atual do laboratório 
do Cisam-Sul e serão pagos conforme quantidade efetivamente coletados 

§2º. O CONTRATADO PASSARA MENSALMENTE no estabelecimento do 
CONTRATANTE num determinado dia, pré-fixado independentemente de haver ou não 
a entrega dos resíduos, para tanto, no ato da visita será tomado um termo de ciência do 
CONTRATANTE ou do seu  funcionário, conforme modelo previsto no anexo único, em 
modelo constante do final deste instrumento para justificar a execução dos serviços, 
realizados.  

§ 3º. Caso o CONTRATANTE em virtude do acúmulo de resíduos tenha que 
requer a retirada mais de um vez por mês, será cobrada uma taxa de R$ 150,00 (CENTO 
E CINQUENTA reais) para cada coleta excedente a uma.  

§ 4º. Caso haja alteração de legislação ambiental que acarrete alta significativa 
nos custos, haverá reajustamento de preços mediante negociação entre as partes. § 
5º.O atraso imotivado dos pagamentos descritos nesta cláusula por mais de 20 dias, 
proporcionará ao contratado o direito a imediata suspensão da prestação dos serviços 
e a cobrança do valor devido através das vias administrativas ou judicial competentes. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 

  
O pagamento será feito em até 10 (dez) dias, contados do recebimento e aceite 

do produto e certificação da nota fiscal. 
§ 1º - O pagamento onerará o orçamento dos contratantes na seguinte dotação 

orçamentária: As despesas provenientes da execução deste contrato correrão por conta 
das seguintes dotações orçamentárias do ano de 2021 e 2022, na seguinte classificação 
de despesa: 

 
3.3.90.39.28.00.00.00 - Coleta de Lixo e Demais Resíduos 
  



 

§ 2º - Vigorará, o presente contrato, até o dia 04 de novembro de 2022.  
 

 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES 

  
São obrigações:  
1) por parte da contratada:   
a) responsabilizar-se por seus funcionários, inclusive com relação a encargos 

trabalhistas, previdenciários, comerciais e fiscais (municipais, estaduais ou federais), 
devendo apresentar, de imediato, quando solicitada, todos e quaisquer comprovantes 
de pagamento e quitação;  

b) responder integralmente pelas obrigações contratuais no caso de 
empregados seus intentarem ações trabalhistas em face do contratante;  

c) entregar os produtos em sua totalidade ou parcelados de acordo com a 
necessidade de compra do Cisam-Sul; 

d) responsabilizar-se por todos os seus encargos sociais e trabalhistas;  
e) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na contratação. 

f) fornecer todos os equipamentos, ferramentas, utensílios, uniformes, 
equipamentos de proteção individual, transporte e alimentação para seus funcionários;  

g)  realizar os serviços através de mão de obra especializada e qualificada, 
treinando, sempre que necessário, seus funcionários para que manejem de forma 
correta todo o material de saúde coletado  

h) responder pelos resíduos entregues pelo contratante, desde que contenham 
as especificações descritas na cláusula primeira deste termo; e) responder pela 
preservação do meio ambiente em suas instalações, atendendo todas as exigências 
legais e ambientais para a prestação do serviço   

 
2) por parte do contratante:   
a) promover o pagamento dos valores estabelecidos neste contrato; 
b) fiscalizar a execução dos serviços 
c) comunicar imediatamente ao contratado sobre qualquer irregularidade, 

quanto ao conteúdo das cargas coletadas, passando a responder civil a criminalmente 
pela deposição de resíduos que não sejam exclusivamente de resíduos descritos na 
cláusula primeira;  

d)  acondicionar corretamente todos os resíduos, a fim de evitar derramamento 
do produto em via pública;  

e) armazenar adequadamente os resíduos em local de fácil acesso e de acordo 
com a legislação vigente;  

f) fiscalizar a entrega dos resíduos, dando aceite em formulário próprio;  
g) fiscalizar a entrega dos resíduos, verificando o conteúdo e reformar 

imediatamente qualquer irregularidade.  
 

 CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO 
  
A fiscalização contratual será exercida pelos contratantes consorciados por meio 

do setor administrativo e também do Laboratório do Cisam-sul, o qual poderá, junto ao 
representante legal da contratada, solicitar a correção de eventuais falhas ou 
irregularidades que forem verificadas, as quais, se não forem sanadas no prazo de 48 



 

(quarenta e oito) horas, darão início a procedimento formal de rescisão unilateral e 
aplicação de penalidades contratuais.  

Parágrafo único. As solicitações, reclamações, exigências, observações e 
ocorrências relacionadas com a execução do produto deste contrato serão registradas 
pelo contratante.  

  
CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

  
Constituem motivo para a rescisão contratual:  
1) de forma unilateral:  
a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;  
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;  
c) a lentidão do seu cumprimento, levando o contratante a comprovar a 

impossibilidade da conclusão do fornecimento nos prazos estipulados;  
d) o atraso injustificado no fornecimento;  
e) a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao 

contratante;  
f) a subcontratação total ou parcial do seu produto, a associação da contratada 

com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação;  

g) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada 
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;  

h) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do §1o 
do art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93;  

i) a decretação de falência;  
j) a dissolução da sociedade;  
k) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 

contratada que prejudique a execução do contrato;   
l) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o 
contrato;  

m) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato;  

2) de forma amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo 
da licitação, desde que haja conveniência para a Administração.  

§ 1° - Constituem ainda motivos para a rescisão contratual:   
a) a supressão do fornecimento, por parte do contratante, acarretando 

modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no §1o do art. 65 da Lei 
Federal n° 8.666/93;  

b) a suspensão de sua execução, por ordem escrita do contratante, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que 
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 
mobilizações e outras previstas, assegurado à contratada, nesses casos, o direito de 
optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normalizada a situação;  

c) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo 
contratante decorrentes da entrega do produto, já recebidos salvo em caso de 



 

calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à 
contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até 
que seja normalizada a situação;  

d) a não liberação, por parte do contratante, de local ou condições técnicas para 
o adequado fornecimento, nos prazos contratuais;  

e) o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 
8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.  

 § 2° - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos 
do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

 § 3° - A contratada reconhece os direitos do contratante, em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n° 8.666/93.  

  
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

  
Sem prejuízo do previsto no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a contratada, se 

apresentar pendências junto aos cadastros da Administração Pública, ensejar o 
retardamento da execução do produto contratual, falhar ou fraudar a prestação dos 
serviços, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar 
e contratar com o contratante, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, ficando ainda sujeita à multa de 5% (cinco 
por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizado, sem prejuízo das 
demais cominações legais.  

§ 1° - Fica facultado ao contratante, na hipótese de descumprimento parcial do 
contrato por parte da contratada, tal como a prestação deficiente do fornecimento, 
aplicar a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor dos produtos solicitados e em 
relação aos quais houve o descumprimento, sendo que a multa poderá ser aplicada a 
cada novo período de 30 (trinta) dias, sem prejuízos das demais providências cabíveis.   

§ 2° - As multas legais e a prevista neste contrato não eximem a contratada, 
ainda, da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que venha a acarretar 
ao contratante.  

 
CLÁUSULA OITAVA: SOBRE OS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE – 

RSS 
 

Os resíduos de serviços de saúde são caracterizados pela Norma ABNT NBR 
10004/2004 como Resíduos de Classe I – Perigosos tendo em vista suas características 
de patogenicidade, toxicidade, reatividade, corrosividade e inflamabilidade. São 
considerados resíduos sólidos de serviços de saúde todos os produtos resultantes de 
atividades médicos-assistenciais e de pesquisa na área de saúde, voltadas às 
populações humana e animal, compostos por materiais biológicos, químicos e 
perfurocortantes, contaminados por agentes patogênicos, representando risco potencial 
à saúde e ao meio ambiente, conforme definidos em Resolução CONAMA 358/2005, 
que, por suas características, necessitam de processos diferenciados em seu manejo, 
exigindo tratamento prévio à sua disposição final. 

 
    
 



 

CLÁUSULA NONA – DO FORO 
  
 Fica eleito o foro da Comarca de Orleans-SC, para dirimir quaisquer dúvidas 

e/ou procedimentos relacionados com o cumprimento deste contrato. 
  
   

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICIDADE 
  
Fica definido que será dada publicidade do presente contrato em cumprimento 

ao disposto no artigo 61, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.  
  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

  
Fazem parte integrante deste contrato, independente de transcrição, as normas 

contidas na Lei Federal nº 8.666/93, a qual será aplicada aos casos omissos.  
  
E por estarem de acordo com as condições estabelecidas, assinam o presente 

contrato em duas vias de igual teor e valor, na presença de duas testemunhas.  
   

  
Orleans – SC, 05 de novembro de 2021. 
 
   
Contratante                                                                                
 
 
 
 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL – CISAM-SUL 
IBANEIS LEMBECK 

 

 
Contratada 
 
 
   

CARINA ZOMER LIBRELATO DA ROSA 
ITA SOLUÇÕES AMBIENTAIS 

 
 TESTEMUNHAS: 

 
__________________________________              __________________________________ 
Nome:              Nome: 
CPF:              CPF: 


