
 

 

TERMO ADITIVO Nº. 04 AO CONTRATO Nº 21/2019 

 

Que fazem entre si, as partes de um lado o MUNICÍPIO DE AGUDO, inscrito no CNPJ/MF 

87.531.976/0001-79, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Senhor LUÍS HENRIQUE 

KITTEL, doravante simplesmente denominado de CONTRATANTE e de outro lado a Empresa AMBSERV 

TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.067.001/0001-00, estabelecida na 

Rua Alexandre Zanchetta, nº 337, Bairro Campina, Município de São José dos Pinhais/PR, Cep: 83.015-148, 

neste ato representada pela sua Procuradora Srª. ALANA CAROLLINA MARTINS VAINER DE PAULA, 

com cédula de identidade RG nº 79xxxxx-7 SESP/PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 029.xxx.xxx-55,  

denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente termo aditivo, em conformidade com os 

dispositivos instituídos pela Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, Decreto Municipal nº 13/2009 e Lei Federal 

nº 8.666, de 21.06.1993, suas posteriores alterações e demais disposições legais pertinentes, aos quais se 

sujeitam, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

        

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas firmaram, em data de 20 de fevereiro de 

2019, o Contrato nº 21/2019, T.A. nº 01 em 19 de fevereiro de 2021, T.A. nº 02 em 12 de fevereiro de 2021 e 

T.A. nº 03 em 15 de fevereiro de 2022, em decorrência do Processo Licitatório na modalidade de Pregão 

Presencial, Edital nº 07/2019, levado a efeito pelo Município de Agudo denominado de CONTRATANTE, 

com a empresa AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, denominada de CONTRATADA.            

 O objeto do Contrato tem por finalidade a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e 

destinação final de resíduos hospitalares pertencentes aos Grupos “A” (Infectantes), “B” (Tóxicos e Químicos) 

e “E” (Perfuro-cortantes) provenientes dos Postos de Saúde e Farmácia Básica do Município, conforme 

Cláusula Primeira do referido Contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Através do presente termo, na melhor forma de direito e de acordo com o 

Inciso II do Artigo 65 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações e Cláusula Quinta, as partes pactuantes 

resolvem aditar o Contrato nº 21/2019, a contar de 20 de fevereiro de 2023, alterando a Cláusula Quarta, 

passando a viger com a seguinte redação: 

“CLÁUSULA QUARTA: Pelos serviços prestados, pagará a Contratante a Contratada o valor de R$ 

1,03 (um real, três centavos) por litro de resíduos dos Grupos “A” infectantes e “E” perfuro-

cortantes e R$ 2,30 (dois reais, trinta centavos), por litro de resíduos do grupo “B” tóxicos e 

químicos, até o 5° dia útil do mês subsequente ao da prestação de serviços, mediante a prestação da 

fatura, sem qualquer forma de reajuste, via sistema bancário.” 

 

            CLÁUSULA TERCEIRA: Fica prorrogado o prazo por mais 12 (doze) meses, a contar de 20/02/2023 

tendo vigência até 19/02/2024, alterando o item 2.1 da Cláusula Segunda do referido Contrato. 

 

 CLÁUSULA QUARTA: As demais cláusulas do contrato não afetadas pelo presente permanecem 

inalteradas.                                

             E, assim, por estarem de perfeito acordo no teor do presente, assinam-o as partes, em vias de igual 

valor e forma na presença de duas testemunhas. 

Agudo, 22 de fevereiro de 2023.   

 

  LUÍS HENRIQUE KITTEL    ALANA CAROLLINA MARTINS VAINER DE PAULA 

        Prefeito Municipal        Ambserv Tratamento de Resíduos Ltda            

             Contratante                                                                               Contratada          

           

GRACIELA DE LIMA BARCHET                            

           Secretária de Saúde                                                                          

 

JUSSARA PINHEIRO PEREIRA 

           Fiscal do Contrato                                         
 


