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Pelo presente ¡nstrumento particular de CONTRATO DE PRESTAçÃO DE SERVIçOS, cetebrado, de
um lado, BIO SERVÍCE AMBIENTAL LTÐA, com registro na Jucesp, sob número 35223476861, inscrita
no CNPJ n" 11.145531/0001-99 e l.E 255.234.20A.110, local¡zada na Rua Maria Benedita Melo Linconl,
22Ð- Baino PQ. Jandaia, Carapicuíbar/SP, Cep 06333-06A,
414637€f,t 9-85322036, neste ato
representado por seu Sócio (ou D¡retor) Sr, José Ribamar Piauilino de Sousa (naturalidâde) Piauí,
(estado civil) Casado, (profìssåo) Public¡tário, portador do CPF no 14357464811e do RG no 24540806X,
doravante denom¡nada CONTRATADA e, de outro iado: CRUZADA BANDETRANTE SÃO CAMTLO
ASSISTÊNCn MÉDlcO SOCIAL, CNPJ 60.598.44810001-80, sediada em São pauto/Sp na Avenida
Pompeia, 888, CEP 05022-000, unidade cogestora do HOSPITAL GERAL DE |TAPEVI, CNPJ
60.598.448/0010-71, localizada na Rua Jesuíno Joaquim da Silva, s/n, Nova ltapevi, ltapevi, Sp, CEF:
06.694-230, representadâ pelo seu Vice-presidente Pe. Mário Luís Kozik, CRA I 16.785, doravante
denominada CONTRATANTE.

þl

As partes ac¡ma identificadas têm, entre

s¡,

justo e acertado o presente Contrato de Prestação de

Serviços, declarando as pessoas que o assinam, que se encontram investida dos competentes poderes
de ordem legai e contratual para tanto, sob as penas da Lei, assumindo todas as responsabilidades de
caráier cìvil e cr¡minal, assim como a veracidade das informaçóes prestadas neste instrumento, que se
regerá pela legislação Civìl vigente, e pelas seguintes cláusulas:

CI.AUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

1'l

o objeto do presente contrato é a prestação de serviços gratuitos da CONTRATADA ao
CONTRATANTE, visando prestar assessoramento na sua área de atuação profissional, na
qualidade de Responsávet técnico.

1.2 A prestaçâo de serviço consiste na coleta e reciclagem de resíduos de óleo de cozinha comestível

usado ou saturado, nas dependências do contratante.

a)

Fica ráifìcado que não haverá custo pela prestação de serviço (coleta do resíduo no
estabelecimento, inclu¡ndo måo de obra e transporte).
Caso haja algum dano ou furto nos vasilhames nas dependências do estabelecimento onde foi
determinâda a sua colocação fazendo - se necessária a substituição do mesmo, o valor (custo) será
reembolsado pelo CONTRATANTE.
Cada vas¡lhame terá um custo de: R$ 76,00 (setenta e seis reais).
Fica estabelecido que as três pr¡meirâs coletas serão utilÞadâs corno referência para estabelecer
o volume de resíduo por mês.

b)

c)
d)
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e)

As três primeiras coletas do óleo fomecido pelo estabelecimento serão utilizadas para custear
os vasilhames que serão deixados no €stabelec¡mento.
Compreende na condiçäo de resíduos de óleo de fritura aquele que pode ser reaprove¡tado para
fins econômicos Ëx: gordura Hidrogenada, (gordura/banha), suína, óleo de soia comestível

f)

usado/safurado proveniente de residências, ou seja, poderá ser reutilizado para outros fins,
sendo impróprio ao consumo humano.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGACÕES DO GONTRATANTE
2.1 O CONTRATANTE se compromete â ceder um local apropr¡ado para o alojamento dos galóes e em
zelar pelos mesmts.
2.2 O CONTRATANTE se compromete em informar para seus funcionários sobre a importância da
reciclagem e da sua separação.

CLÁUSULA TERCEIRA

-

VIGÊNCIA E RESCISÃO

3.1. O presênte instrumento particular vigorará por prâzo determinado, de O1lO8l2O2O a 2111212021,
sem possibilidade de renovação, podendo ser rescindido a qualquer tempo por qualquer uma das partes,
sem ônus de gualquer espécie, multa ou indenizações, mediante notificação prévia de 30 (trìnta) dias
3.2. As partes poderão considerar rescindido o presente contrato, independentemente de notificaçäo ou
interpelaçåo:
Decretação de falênc¡a, Recuperação Judicial ou lnsolvência da CONTRA,TADA;
lnfraçäo dê qualquer uma das cláusulas eiou obr¡gações desse instrumento particular;

a)
b)
c)
d)

A dissolução total ou parcial da CONTRATADA;
A ocorrència de siiuações que câracterizam caso fortuíto ou força maior, que impossibilitem o
reguiar cumprimento das obrigações convencionadas;
F¡câ estâbelecido tanto para o CONTRATADO quanto para o CONTRATANTE, multa de 1 Um
salário mínimo em caso de quebra de contrato nas segu¡ntes situaçöes.

ei

1)

2)
3)

No caso de furto dos ativos (galões), ação de vandalismo, desleixo e permitir ou entregar os galões

com o resíduo para pessoas não autorizadas, configura quebra de contrato pelo contratante.
Desobedecer às normas estabelecidas nas dependências do contratant€ configura quebra de
contrâto pela contratada,
A contrâtada se compromete a ceder um profiss¡onal dev¡damente identificado no prazo de 48
horas para realização da coleta do residuo, o não cumprimento desta norma configura quebra de
contreto ela contretada
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3.3. Este contrato é acessório do principai (Contrãto de Gestão) fìrmado entre a Contratante e o Governo
do Estado de São Paufo- Assim, se aquele contrato principal for rescindido por qualquer motrvo e a
qualquer tempo, este também se rescindirá de maneira automática e instantânea, hipótese em que näo
haverá cominação de nenhuma multa ou indenização, a nenhum título e sob nenhuma rub¡ica, com o
que concordam expressamente as partes-

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBR¡GACÕES DA CONTRATADA

4.1 A CONTRATADA deverá se adequar às necessidades e condiçöes da unidade para o bom
desempenho dos trabalhos de coleta dos resíduos de óleo de fritura:

a)

Em regime de comodato será disponibilizado pela empresa contratada recipiente/vasilhames de
{40, 50, 80, 200 ou 1000 litros), ou de acordo com a necessidade ou demanda de cada unidade com
lim¡te de até três vasilhames por locâ|. A contratada deverá emitir um protocolo de entrega e controle;
do (s) vasilhame (s) deixados nas dependências do contratante.
No rec¡p¡ente constará uma etiqueta com a logornarca de B.S Ambiental, dois telefones para
contato e-mail; esses dados serviräo para que a contratante entre em contato guando os vas¡lhames
estiverem cheios.
A cada retirada será efetuado a troca do(s) rec¡piente (s).
A coleta será realizada das 07:00 as 10:30 horas e das 14:00 as 17:00 horas de segunda a sextâ
feira e sábado, domingos e fer¡ados em regìme de plantäo.
Fica proibido o acesso às dependências do estabelecirnento por funcionários da Bio Service
Ambiental fora dos horários estabelecido neste contrato e sem a presença de um representante do
estabelecimentoSerá fomecido no ato da retirada, urn recibo de retirada do resíduo, informação da quantídade
retirada, data, horâ e assinatura do profissional que retirou e do responsável do estabelecimento.
A contratante se compromete a informar à contratada a necessidade da retirada do resíduo
quando e tão somente os vasilhames estiverem cheios.
A CONTRATADA terá 48 horas para recolhimento do resíduo de óleo de fritura após ser
informado.
O volume mÍnimo para retirada é de 50 läros.
Será disponibilizado a qualquer tempo documentos: licenças, liberações e autorizaçöes emitidas
pela CETESB, IBAMA e Sabesp para a execução da prestação de serviço.
Os critérios da Legislaçäo arnbiental e da vigilância san¡tária são normas que norteia nossos

b)
e)
d)

e)
Ð

S)
tt)

i)
j)

k)
proced¡mentos.

¿)1
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U E de responsab¡lidade da (o) CONTRATADA: o transporte, armazenamento e o destino final,
deste objeto de prestação de serviço.
m) Esta prestação de serviço consiste ainda na preservaçäo do me¡o ãmbiente.
n) O que norte¡a cs nossos procedimentos é a observåncia do ariìgo 225 da constäuiçäo Federal,'
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para às presentes e futuras gerações".
É considerado quebra de contrato pelo contratado o descumprimento de qualquer das cláusulas
ou obrigaçöes deste contrato.
4.2 E
exclusiva responsabilidade da GONTRATADA a contratação e o pagamento da equipe de
execução, inclusive eventual deco¡rência trabalhista e/ou judiciãis desses atos decorrentes.
4.3 A CONTRAïADA responde ainda, pelo adequado comportamento profissional de sua equ¡pe junto
aos proprietários, vizinhos e funcionários do estabelecimento.
4.4 O fomecimento dos Equ¡pamentos, fenamentas em geral e equipamentos de Proteção lndividual
(EPI) necessário, de acordo com os padröes util¡zados pela CONTRATADA, bem como a determinação
de obrigâtoriedade do uso de tais equipamentos por parte dos empregødos, serãû responsabilidade da
CONTRATADA.
4.5 A COI¡TRATADA declara ter conhecimento e se obriga a obedecer às normas de seguranç do
trabalho, previstas pelo Departamento Nac¡onal de Segurança do Trabalho, suas portar¡as, bem como
os regulamentos ¡ntemos da CONTRATANTE;
4,6 A GONTRATAÐA responsabiliza-se por todo e qualquer ato inseguro de trabaiho de seu(s)
empregado(s), inclusive pela ocorrência de acidente de trabalho na obra do CONTRATANTE.
4.7 A CONTRATADA responsabilizâ-se em ut¡l¡zar empregedos selec¡onados, tre¡nados e qualificados
para o desempenho da empreitada, objeto deste instrumento.
4.8 Deverá a CONTRATADA observar rigorosamente, Regimentos lntemos, e outras Normas
Disciplinares e de segurança estabelecida pelo CONTRATANTE, fazendo corn que as mesmas sejam
cumpridas.

o)

e

qIÁgSUM QUINTA - GARANTIAS

E ENcARGos

5.1 Todos e quaisquer encargos de ordem fiscal, soc¡al, trabalh¡sta ou prev¡denciária que sejam devidos
em decorrência direta ou indireta da execução deste Contrato, serão de responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA. conforme definido na legislação, sem qualquer reembolso por parte do
CONTRATANTE.
5'2 Caso veja-se o CONTRATANTE compelido pelos poderes públicos, por determinação legal ou
judicial, a arc¿rr com gua¡squer ônus advindos da inobservância pela CONTRATADA das obrigações
rnencionadas neste contrato, fica o GONTRATANTE autorizado a descontá-Jos de quaisquer créd¡tos
rventura exi$entes em favor da CONTRATADA , oriundos do
rev¡sto deste lnstrumento
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5.3 A CONTRADA responsab¡lizâr-se-á perante o CONTRATANTE por todas as reivind¡cações,
processos, demandas, danos, custos, ou despesas concementes à violação de direito de terce¡ros e por
estes reclamâdos judicial ou extrajudiciâlmente, a qualquer título, eventualmente oriundos da execução
do presente Contrato, devendo indenizar o CONTRATANTE das respect¡vas despesas_

cLÁusuLA sEXTA - tNExtsrÊncn oe víHcu¡- o

6'l

O CONTRATANTE nåo terá qualquer vinculação jurídica com os empregados e/ou prepostos da
CONTFÁTADA, assim como a GONTRATADA não terá com os empregados do GONTRATANTE,
razão pela qual. as partes arcarão de forma individual e exclusiva com todos os encargos trabalhistes,
sociais e previdenciários de seus respectivos empregados- E assim entendido, a coNTRATADA
assume neste ato a responsâbil¡dade por eventuais reclamações trabalhistas movidas por seus
empregados e/ou prêpostos que envolvam o GONTRATANTE_
6.2 Fica estabelecido que nenhum vínculo empregatício existirá entre a CONTRATADA,
CONTRATANTE e seus os funcionários, sendo certo que, nåo câberá ao CONTRATANTE o pagamento
de qualquer tipo de despesas, encargos sociais, trabalh¡stas, s€cur¡tários e/ou outros, referentes aos
funcíonáríos que estiverem prestando serviços ao CONTRATANTE.
6'3 Serão de responsabilidade da CONTRATADA as despesas decorrentes de condenações
trabalhistas oriundas de dernandas ajuizadas por seus funcionários ou ex-func¡onários, relac¡onadas ao
período do respectivo contrato de prestação de serviços, devendo ressarcir o CONTRATANTE de todos
os custos e despesas no prazo de 5 (cinco) dias.
qLÁUSULA SÉflMA

-

DIsPoSIcÖES GER,AIS

7.1 Qualquer tolerância de uma das partes quanto à ex¡gência do cumprimento de qualquer obrigação
oriunda desse contrato não implicará em renúncia ao respectivo direito, nem induz¡rá novação,
precedente ou atteração do contrato. const¡tuindo-se em mero âto de liberdade.
7.2 O presente contrato não pode ser transferido total ou pârcialmente a terceiros, sem autorização
expressa do CONTRATANTE.
7.3 Este instrumento constitui o inteiro teor do acordo entre as partes e substitui todas âs outras
comunicações com relaçáo ao objeto do presente contrato.
7.4 Qualquer alteração do presente contrato ou modifìcaçäo das condições aqui acordadas deverá ser
feita obrigatoriamente por escr¡to.
7.5 Os valores referentes a contraprestação dos serviços ora contratos não poderäo ser cedidos e/ou
negociados pela CONTRATADA com terceiros, sob penâ de rescisão.do contrâto.
Estrada do Cop¡úva,767 -Paîque landaia, Gdade Carapicuíba/ û6330- 000__.
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7.6 A ernissão de títu{os sem lastro por conta deste contrato, que s€jam levados por desconto em
factoring e/ou ¡nstituiçóes financeiras, bem corno que sejam objeto de protesto indevido, acarretam a
imediata rescisão do presente ¡nstrumento sem prejuízo de ressarcimento por danos inconidos pelo
CONTRATANTE e medidas judiciais na esfera cível e criminal.

CLÁUSU¡=4\ o¡TAVA

-

CoNDUTA ANTcoRRUPcÃo

8.1 Cada uma das paries se obriga, por sei e por seus prepostos, a executar suas obrígaçóes
estabelecidas neste contraio de forma a näo violar as le¡s aplicáveis aos negócios da outra parte. Cada
parte se compromete, a¡nda, a cumprir as leis e regulamentos apl¡cáveis à outra parte e a este contrato,
especialmente no que se refere:

À)

Às normas relatlvas à obtenção de llcenças, certìficados e aprovações;
B) A cuidados com a saúde, segurança do trabalho, segurança das informa@es, proteção de dados e
privacidade;
C) Às Leis 12.846t2013 e 8.42911992, bem corno demais normas conelatas (anticorupção), assim
como aquelas que vedam a prática de atos lesivos contra a Adm¡nistração Pública, sendo cada qual
responsável pelas infrações a que der câusa;
D) Manutenção de políticas e procedimentos que assegure{n o integral cumprimento dâs leis;
E) A comunicação à outra parte de qualquer ato ou fato a que tenha conhecimento que viole as normas
referidas nesta cláusula;
F) À responsabilidade ambiental, respondendo pelos danos a que der causa;
G! A cumprirem os Códigos de Etica, entregues neste ato de uma parte à outra;
A CoNTRATADA tem ciência de que os empregados da LocATÁRlA(o) estão imped¡dos de
receber quaisquer tipos de brindes, cortesias, gratif¡caçóes e similares, em qualquer época e a
qualquer pretexto. Assim, a LOCADORA(o) declara que se eximirá de praticar qualquer ato que
desrespeite o contido nesta cláusula, compromeiendo-se a dar ciência desta disposição aos seus
empregados e prepostos.
8.2. Eventuais convites para participação em cursos, seminários ou visitas técnicas realizados em
âmbito nacional ou intemacional deveráo ser formulados em nome da CONTRATANTE, e
encem¡nhados para aproveção de sua Pres¡dência. Da mesma forma serão tratádos os casos de apo¡o
ou patrocínio de atividades realizadas pela CONTRATANTE".

ll)

CLÁUSULA NONA: FoRo
9.1 Fica eleito o Fórum da Comarca de ltapevi/São Paulo, como competente.pãia dirim¡r qualquer dúvida

ou contenda resultante do presente, com prévia renúncia de qualquer outro, þor mais privilegiado que
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seja; ob'rigando-se, ainda, a parte vencida a pagar, ern caso de demanda judicial, as custas e honorários
advocatícios da parte vencedora.
E, assim, por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, de igual
teor e forma para que produza seus devidos e legais efeitos, na presença de 2(duasltestemunhâs
instrumentais.
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