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REPUBLICAÇÃO 

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2021-FMS 

MODO DE DISPUTA ABERTO 

 

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE E EQUIPARADAS 

 

1. PREÂMBULO:  

 

1.1. Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

DE PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, CNPJ nº 11.478.938/0001-38, por intermédio de sua Pregoeira 

e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria nº 002 de 06 de janeiro de 2021, realizará licitação, na 

modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR 

ITEM, objetivando a Contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento de 

resíduos de saúde – RSS, abrangendo a coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos 

infectantes (Classe A), Químicos (Classe B) e Perfurocortantes (Classe E), com fornecimento de 

embalagens apropriadas para os Resíduos, em conformidade com a RESOLUÇÃO – RDC nº 222, de 

28 de março de 2018, produzidos pelas Unidades Básicas de Saúde Dr. Ciro Tavares, Dra. Violeta 

Gusmão, Dr. Vera Feitosa, Dra. Márcia Dantas, José Renato Vieira Brandão, José Soares do Carmo, 

Euclides Rito, Elmir Borges e Manoel Viturino, como também o Centro de Controle de Zoonoses, 

Centro de Especialidades Médicas Dr. Otávio Martins Penalva, Centro de Enfrentamento ao Covid-

19 e o Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde de Propriá, conforme especificações e 

quantitativos constantes no Termo de Referência, ANEXO I deste Edital. 

 

1.2. A licitação será regida na forma da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, pela Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, Decreto 

Municipal n° 063, de 15 de abril de 2020, que regulamenta a modalidade de licitação Pregão, na forma 

eletrônica, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de 

Agosto de 2014, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais e pelas 

condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos. 

1.3. O instrumento convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis, para 

conhecimento e retirada, nos endereços eletrônicos: https://licitanet.com.br/ e www.propria.se.gov.br;  

 

2. DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME  

https://licitanet.com.br/
http://www.propria.se.gov.br/
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2.1. A sessão pública deste Pregão Eletrônico será aberta por comando da pregoeira, com a utilização de 

sua chave de acesso e senha no endereço eletrônico, data e horário abaixo discriminados:  

ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO: 

Dia 19/10/2021 (dezenove de outubro de dois mil e vinte e um) às 09h00min (nove horas).  

Tempo da Disputa: 10 (dez) minutos, e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo 

sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da 

sessão pública, de acordo com o art. 32, do Decreto n.º 10.024, de 20 de setembro de 2019, 

por se tratar de modo de disputa aberto. 

 

SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: www.licitanet.com.br  

  

2.2. DO PROVEDOR DO SISTEMA ELETRÔNICO UTILIZADO:  

2.2.1. O Provedor do Sistema Eletrônico para este Pregão será o LICITANET, através do site 

https://licitanet.com.br/, onde poderão ser acessados este Edital e seus anexos.  

2.2.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 

no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação pela pregoeira 

informando outra data. 

 

2.3. CONSULTAS E INFORMAÇÕES  

2.3.1. Observado o prazo legal, o licitante poderá formular consultas por e-mail, informando o número da 

licitação.  

2.3.2. Para maiores esclarecimentos deste Edital:  

a) Endereço da Prefeitura Municipal de Propriá: Travessa Sete de Setembro, nº. 37 - Bairro Centro - CEP: 

49.900-000 - Propriá/SE.  

b) Dias e Horário de atendimento: 7:00hs às 13:00hs, de segunda-feira a sexta-feira.  

c) E-mail: licitacao@propria.se.gov.br  

f) Telefone: (79) 3322-4308  

 

2.4. Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes anexos: 

Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II – Modelo de Proposta;  

Anexo III – Modelo de Declaração de Inexistência de Empregados Menores;  

Anexo IV – Modelo de Declaração de Não Realização de Visita Técnica 

Anexo V - Minuta do Contrato. 

 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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3. DO OBJETO: 

3.1. A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviço de 

gerenciamento de resíduos de saúde – RSS, abrangendo a coleta, transporte, tratamento e destinação 

final dos resíduos infectantes (Classe A), Químicos (Classe B) e Perfurocortantes (Classe E), com 

fornecimento de embalagens apropriadas para os Resíduos, em conformidade com a RESOLUÇÃO 

– RDC nº 222, de 28 de março de 2018, produzidos pelas Unidades Básicas de Saúde Dr. Ciro 

Tavares, Dra. Violeta Gusmão, Dr. Vera Feitosa, Dra. Márcia Dantas, José Renato Vieira Brandão, 

José Soares do Carmo, Euclides Rito, Elmir Borges e Manoel Viturino, como também o Centro de 

Controle de Zoonoses, Centro de Especialidades Médicas Dr. Otávio Martins Penalva, Centro de 

Enfrentamento ao Covid-19 e o Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde de Propriá, 

conforme solicitação e de acordo com as especificações estabelecidas no Anexo I deste Instrumento 

convocatório. 

 

3.2.  A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se 

ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

3.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências contidas neste 

Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1.  O objeto desta licitação correrá à conta da seguinte dotação orçamentária, constante do orçamento: 

 

U.O: 28035 – Fundo Municipal de Saúde 

PROJETO/ATIVIDADE: 2039 – PAB FIXO 

ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  

FR: 1214       

 

5. DO CREDENCIAMENTO: 

5.1. Para participar do pregão eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no sistema “PREGÃO 

ELETRÔNICO” através do site https://licitanet.com.br/; 

5.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico; 

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou de 

seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao 

Pregão na forma eletrônica; 

5.4. O licitante que deixar de assinalar o campo da Declaração de ME/EPP não terá direito a usufruir do 

tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa 

https://licitanet.com.br/
https://licitanet.com.br/
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de pequeno porte e equiparadas; 

5.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou 

por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 

promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda 

que por terceiros. 

 

6. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO: 

6.1. Poderão participar deste Pregão os interessados cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto desta licitação, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à 

documentação, constantes deste Edital e seus Anexos; EXCLUSIVAMENTE as empresas 

definidas como Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e equiparadas, de acordo 

com a Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar nº 147 de 07 de 

agosto de 2014; 
 

6.2. A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das condições 

estabelecidas no presente Edital, bem como, a observância dos regulamentos, normas administrativas e 

técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. A não observância destas condições ensejará no sumário 

impedimento da proponente, no referido certame; 

6.3. Não cabe aos licitantes, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens ou reclamação 

quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente o Edital e 

seus anexos, devendo estar em conformidade com as especificações do ANEXO (TERMO DE 

REFERÊNCIA); 

6.4. Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO o Licitante deverá manifestar, em 

campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua 

proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, bem como a 

descritiva técnica constante do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA); 

6.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o 

licitante às sanções previstas no edital e Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93; 

6.6.   Poderão participar deste pregão eletrônico: 

6.6.1.   Somente poderão participar deste pregão eletrônico, via internet, os interessados cujo objetivo 

social seja pertinente ao objeto do certame, que atendam a todas as exigências deste Edital e da legislação a 

ele correlata, inclusive quanto à documentação, e que estejam devidamente credenciadas, através do site 

https://licitanet.com.br/. 

6.6.2. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica submissão a 

todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas 

contidas na legislação mencionada em seu preâmbulo. 

6.6.3. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade 

https://licitanet.com.br/


 

 

ESTADO DE SERGIPE 

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE PROPRIA 

   5 

 

exclusiva do licitante, não sendo o Município de Propriá, em nenhum caso, responsável pelos mesmos. O 

licitante também é o único responsável pelas transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema 

Eletrônico, ou pela sua eventual desconexão. 

6.6.4. As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada para início da 

sessão pública via internet. 

6.6.5.  O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site https://licitanet.com.br/. 

6.6.6. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal única e 

exclusiva do Licitante, ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

6.6.7. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema, ou do 

Município de Propriá, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso 

indevido da senha, ainda que, por terceiros. 

6.6.8. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema para 

imediato bloqueio de acesso. 

6.6.9. Não poderão participar deste pregão eletrônico, empresas que estejam enquadradas nos seguintes 

casos: 

6.6.10. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, considerando a 

discricionariedade administrativa e a existência no mercado diversas empresas com potencial técnico, 

profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, 

entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” no Pregão em tela. 

 

6.6.11. Empresa que estiver em recuperação judicial, processo de falência ou sob o regime de concordata, 

concurso de credores, dissolução ou liquidação; Ressalva: É possível a participação de empresa em 

recuperação judicial, desde que amparada em certidão emitida pela instância judicial competente, que 

certifique a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos 

termos da Lei nº. 8666/1993. (TCU, Ac. 8.271/2011-2ª Câm. Dou de 04/10/2011). 

 

6.6.12. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

6.6.13. Empresa suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com este 

Município. 

6.6.14. Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão ou 

impedidas de licitar por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, na esfera Federal, Estadual ou 

Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, pelo órgão que a praticou, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição. Para verificação das condições definidas nesta alínea, a 

pregoeira, promoverá a consulta eletrônica junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-

https://licitanet.com.br/
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CEIS; 

6.6.15. Pessoa física, pessoa jurídica cujos sócios ou empregados sejam conjugues, companheiros, ou que 

tenham relação de parentesco sanguíneo, em linha reta, ou colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, 

com o Prefeito, o Vice Prefeito, os Secretários Municipais, Vereadores, os presidentes ou dirigentes de 

autarquias, institutos, agências, empresa públicas, sociedade e economia mista e fundações públicas, bem 

como com todos os demais ocupantes do cargo de direção, chefia ou assessoramento, tanto da 

administração pública municipal direta como da indireta; 

6.6.16. A participação na sessão pública da internet dar-se-á pela utilização da senha privativa do 

licitante. 

6.6.17. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos 

referentes à proposta de preço e à habilitação (e seus anexos), deverão ser apresentados no idioma oficial 

do Brasil, com valores cotados em moeda nacional do país. 

6.6.18. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, quando apresentados em 

língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial 

do Brasil por tradutor juramentado neste país. 

6.6.19. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 

cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, salvo quando expressamente permitidos no Edital. Admitem-se 

fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração da proposta de preços. 

6.6.20. Os licitantes devem estar cientes das condições para participação no certame e assumir a 

responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados. 

6.6.21. Os fornecedores deverão manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

7. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS EMPRESAS ENQUADRADAS COMO 

MICROEMPRESA – ME E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP 

7.1. A utilização indevida dos benefícios concedidos pela Lei Complementar n.º 123/2006 configura 

fraude ao certame, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com o Município de 

Propriá. 

7.2.  As Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, por ocasião da participação em 

certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 

7.3.  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para 



 

 

ESTADO DE SERGIPE 

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE PROPRIA 

   7 

 

a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme dispõe o art. 43, § 1º da Lei 

Complementar n.º 123/2006, com a redação dada pela Lei Complementar n.º 147/2014; 

 

7.4.  A não regularização da documentação no prazo acima previsto implicará decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 

assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

8. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

8.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (https://licitanet.com.br/), 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a “descrição 

detalhada do objeto ofertado”, incluindo quantidade e preço (conforme solicita o sistema), até o horário 

limite de início da Sessão Pública, horário de Brasília, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, 

quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a etapa de envio dessa documentação. 

8.2. As propostas registradas no Sistema não devem conter nenhuma identificação da empresa 

proponente, visando atender o princípio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas. Em caso de 

identificação da licitante na proposta registrada, esta será desclassificada pela pregoeira. 

8.3. A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos em 

sessão pública. 

8.4. O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. Em caso de 

discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no portal e as especificações constantes 

do Anexo I (Termo de Referência), prevalecerão às últimas. 

8.5. Na Proposta de Preços registrada/inserida no sistema deverão estar incluídos todos os insumos 

que o compõem, tais como: despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, 

descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação. 

8.6. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 

por meio de chave de acesso e senha. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar 

a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006, conforme item 7.2 deste edital. 

8.7. A condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte será comprovada mediante 

apresentação da seguinte documentação: 

8.8. Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do seu domicílio, atestando a atual situação 

da empresa, conforme Instrução Normativa DREI Nº 69, de 18 de Novembro de 2019, e expedida no ano 

em curso, ou Declaração, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como 
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microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, de acordo com o § 1º do art. 13 do Decreto 

Federal nº 8.538/2015. 

8.9. A licitante que apresentar somente a declaração, terá a mesma submetida à análise e 

diligenciamento a fim de verificar a veracidade da informação apresentada, em conformidade com o 

estabelecido no § 2º do art. 13 do Decreto Federal nº 8.538/2015. 

8.10. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

8.11. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da 

proposta. 

8.12. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação da pregoeira e para acesso público após o encerramento do 

envio de lances. 

8.13. O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances, bem como 

acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 

de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

9. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 

9.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

9.1.1. Valor unitário e total da proposta; 

9.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo 

de Referência; 

9.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada; 

9.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação de 

serviços; 

9.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 

erro, omissão ou qualquer outro pretexto; 

9.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação; 

 

10. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
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FORMULAÇÃO DE LANCES: 

10.1. No horário estabelecido neste Edital, a pregoeira abrirá a sessão pública, verificando as 

propostas de preços lançadas no sistema, as quais deverão estar em perfeita consonância com as 

especificações e condições detalhadas no item 9.1 do edital; 

10.2. A pregoeira poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, preliminarmente, a proposta 

ofertada que se encontra inserida no campo “DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO” do sistema, 

confrontando suas características com as exigências do Edital e seus anexos (podendo, ainda, ser analisado 

pelo órgão requerente), DESCLASSIFICANDO, motivadamente, aquelas que não estejam em 

conformidade, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis; 

10.3. Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou manifestadamente 

inexequível, a pregoeira obrigatoriamente justificará, por meio do sistema, e então DESCLASSIFICARÁ; 

10.4. O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta manifestadamente inexequível, 

caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na fase de aceitabilidade; 

10.5. As licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem 

desclassificadas do certame pela pregoeira;  

10.6. Em seguida ocorrerá o início da etapa de lances, via Internet, única e exclusivamente, no site 

https://licitanet.com.br/, conforme Edital; 

10.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital; 

10.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior 

ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema; 

10.9. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta está definido no 

Termo de Referência; 

10.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, em 

que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações; 

10.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do 

período de duração da sessão pública; 

10.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 

inclusive no caso de lances intermediários; 

10.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-

se-á automaticamente; 

10.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a 

pregoeira, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 

https://licitanet.com.br/,
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lances, em prol da consecução do melhor preço; 

10.15. Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com VALORES UNITÁRIOS 

E TOTAIS com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no ANEXO 

I – TERMO DE REFERÊNCIA. Caso seja encerrada a fase de lances e a licitante divergir com o exigido, a 

pregoeira, poderá convocar no CHAT MENSAGEM para atualização do referido lance, e/ou realizar a 

atualização dos valores arredondando-os PARA MENOS automaticamente caso a licitante permaneça 

inerte; 

10.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar; 

10.17. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a identificação do 

detentor do lance; 

10.18. Sendo efetuado lance manifestamente inexequível, a pregoeira poderá alertar o proponente 

sobre o valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, podendo o mesmo ser 

confirmado ou reformulado pelo proponente; 

10.19. A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o sistema 

eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item;  

10.20. No caso de desconexão com a pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, 

o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances; 

10.21. A pregoeira, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos 

atos realizados;  

10.22. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas (24) vinte e quatro horas da 

comunicação do fato pela pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação no site 

https://licitanet.com.br/; 

10.23. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública 

do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão; 

10.24. A desistência em apresentar lance implicará exclusão da licitante na etapa de lances e na 

manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços; 

10.25. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida 

melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. A pregoeira 

solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de duas horas, envie a proposta adequada ao último 

lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, 

quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

https://licitanet.com.br/
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11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA: 

11.1. Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do 

art. 26, do Decreto Municipal 063/2020. 

11.2. Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja incompatível com o estimado pela 

Administração ou manifestamente inexequível. 

11.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 

respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, 

exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

11.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e 

a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.  

11.5.  Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 

com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 

prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada 

em ata.  

11.6. A pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, no prazo 

de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta;  

11.7. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela pregoeira por solicitação escrita e justificada 

do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela pregoeira;  

11.8. Dentre os documentos passíveis de solicitação pela pregoeira, destacam-se os que contenham as 

características do material ofertado, além de outras informações pertinentes, a exemplo de Manual, folhetos 

ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela 

pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da 

proposta;  

11.9. O prazo estabelecido pela pregoeira poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada 

do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pela pregoeira; 

11.10. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema;  

11.11. Serão avaliados os aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade de acordo com as 

especificações previstas neste Edital e seus Anexos. 

11.12. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a pregoeira examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

11.13. Havendo necessidade, a pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
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horário para a sua continuidade.  

11.14. A pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 

negociação em condições diversas das previstas neste Edital;  

11.15.  Também nas hipóteses em que a pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor;  

11.16. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes.  

11.17. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a pregoeira verificará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste Edital.  

 

12. DA HABILITAÇÃO  

12.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, a pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições 

de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 

futura contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro: 

12.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes- 

apf.apps.tcu.gov.br/); 

12.1.2. Será realizada, também, consulta do sócio majoritário no Cadastro Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas-CEIS (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis), por força do artigo 12 

da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

12.1.3. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por 

meio do sistema, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica 

financeira e habilitação técnica; 

12.1.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, 

em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação; 

12.1.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 

documento digital; 

12.1.6. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos; 

12.1.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, 
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pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

12.1.8. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes à Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional, por constar no próprio documento que é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao 

Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, 

devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatório de autorização para a centralização. 

12.2. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos 

itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

12.3. Habilitação Jurídica 

12.3.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 

da Junta Comercial da respectiva sede; 

12.3.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 

sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

12.3.3 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde 

tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência; 

12.3.4 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 

do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

12.3.5 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 

respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

12.3.6 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização. 

12.3.7 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva. 

12.3.8 RG e CPF do representante legal da Empresa (Cópia). 

 

12.4. Da Regularidade Fiscal e Trabalhista 

12.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

12.4.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

12.4.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 

12.4.4. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria- Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 
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(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 

Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional. 

12.4.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à 

atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

12.4.6. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, 

deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou 

outra equivalente, na forma da lei. 

12.4.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à 

atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

12.4.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

 

12.4.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de 

pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 

fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 

12.4.10. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme dispõe o art. 43, § 1º da Lei 

Complementar n.º 123/2006, com a redação dada pela Lei Complementar n.º 147/2014; 

 

12.4.11. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 

microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização; 

 

12.5. Qualificação Econômica e Financeira 

12.5.1. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo Cartório de Distribuição da sede da 

licitante, expedida nos últimos 30 (trinta) dias que anteceder a abertura da licitação, salvo se consignar no 

próprio texto data de validade diferente; 

 

12.6. Qualificação Técnica 
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12.6.1. Licença Ambiental Operacional (LAO) coleta, transporte, tratamento de resíduos, e destinação final 

de resíduos perigosos emitida pelo órgão competente, em plena validade (RESOLUÇÃO CONAMA nº 

237/97 e 358/2005);  

 

12.6.2. Apresentação dos Certificados de Inspeção Veicular (CIV) segundo a portaria 457/2008 do 

Inmetro e Certificado de Inspeção para o Transporte de Produtos Perigosos (CIPP) segundo Portaria 

204/2011 do Inmetro; 

 

12.6.3. Cadastro Técnico Federal de Atividade Potencialmente Poluidora e Utilizadora de Recursos 

Ambientais para tratamento e destinação de resíduos industriais e sólidos e transporte de cargas perigosas 

emitido pelo IBAMA; 

 

12.6.4. Certificado de Regularidade da Empresa e do Responsável Técnico no Conselho Profissional 

competente, da jurisdição da sede do proponente, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA), ou emitida pelo Conselho Regional de Química (CRQ), ou emitida pelo Conselho 

Regional de Biologia (CRBio) em nome do licitante e do(s) responsável(is) técnico(s), com linha de serviço 

compatível com o objeto da licitação - Certidão de Registro; 

 

12.6.5. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível, conforme objeto 

da licitação, através de um ou mais atestados ou certidões de serviços similares de complexidade 

tecnológica e operacional equivalente ou superior, em nome da licitante, fornecidos por pessoas jurídicas 

de direito público ou privado, devidamente registrados no órgão competente. 

 

12.6.6. Apresentar Relatório e Plano de Controle Ambiental da coleta, transporte, tratamento, e 

destinação final de resíduos perigosos; 

 

12.7. Declarações: 

12.7.1.  Declaração de não utilização de mão de obra infantil em cumprimento ao Decreto n.º 4.358/02 e ao 

Inciso XXXIII, do Art. 7º da CF podendo usar como modelo o Anexo III ou a disponibilizada em campo 

próprio para inserção das declarações no sistema LICITANET. 

12.7.2. Declaração, fornecida pela empresa licitante, de que dispõe de instalações e equipamentos 

necessários para execução dos serviços; 

12.8. Visita/Vistoria Técnica 

12.8.1. A vistoria prévia é facultativa. Não se exigirá que as licitantes a realizem. 
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12.8.2. A licitante que optar pela visita deverá fazer previamente nos endereços informados neste termo 

de referência, mediante autorização, tomando conhecimento de todas as suas particularidades, não 

podendo alegar desconhecimento de eventuais dificuldades para a prestação dos serviços. 

 

12.8.3. O licitante deverá agendar o horário de visita através do Telefone (79) 3322-1948, junto a 

Secretaria Municipal de Saúde, para cumprimento deste requisito, oportunidade em que será emitida 

“Declaração de Visita” e assinada pelo servidor responsável. 

 

12.8.4. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo- se 

até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

 

12.8.5. Caso não realize a visita técnica, o licitante assume a responsabilidade pelo conhecimento das 

condições dos locais para a prestação dos serviços, podendo usar como modelo o ANEXO IV - 

DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA. 

 

12.9. Não serão aceitos protocolos de pedidos ou solicitações de documentos, em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital; 

12.10. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que 

atenda a todas as demais exigências do edital; 

12.11. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação; 

12.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a pregoeira suspenderá 

a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma; 

12.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital, salvo 

o disposto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006; 

 

12.14. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará 

obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item 

em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, 

além da aplicação das sanções cabíveis; 

12.15. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o 

(s) item (ns) de menor (es) valor (es) cuja retirada (s) seja (m) suficiente (s) para a habilitação do licitante 

nos remanescentes; 

12.16. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor; 

12.17. As Certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data de emissão não 

superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência da data de abertura da sessão deste Pregão; 

 

13. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA  
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13.9. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) 

horas, a contar da solicitação da pregoeira no sistema eletrônico e deverá: 

13.9.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou 

ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante 

legal; 

13.9.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento; 

13.9.3. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 

execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso; 

13.9.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como, validade da proposta, 

especificação, vinculam a Contratada; 

13.9.5. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o 

valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93); 

13.9.6. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no 

caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes 

últimos; 

13.9.7. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 

alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob 

pena de desclassificação; 

13.9.8. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela 

que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante; 

 

14. DOS RECURSOS: 

14.9. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no máximo 15 

(quinze) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 

indicando contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 

sistema; 

14.10. Havendo quem se manifeste, caberá aa pregoeira verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. Nesse 

momento a pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de 

admissibilidade do recurso; 

14.11. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência 

desse direito, ficando a pregoeira autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora. 

14.12. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar 

as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 
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apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 

de seus interesses; 

14.13. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

14.14. Caberá à autoridade competente decidir os recursos contra ato da pregoeira, quando este mantiver 

sua decisão. 

14.15. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala da COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO: Travessa Sete de Setembro, nº 37, Bairro Centro - CEP: 49.900-000 - 

Propriá/SE. 

14.16. O recurso contra decisão da pregoeira não terá efeito suspensivo. 

14.17. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a pregoeira adjudicará o 

objeto e a autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 

 

15. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

15.9. A sessão pública poderá ser reaberta: 

15.10. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão 

pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos 

anulados e os que dele dependam; 

15.11. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 

vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização 

fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances;  

15.12. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta; 

15.13. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do 

procedimento licitatório. 

15.14. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no sistema, sendo 

responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 

16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

16.9. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da pregoeira, caso não 

haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

apresentados; 

16.10. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório. 

16.11. Se o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não apresentar situação 

regular no ato da assinatura do contrato, estará sujeito às penalidades previstas no Item – DAS SANÇÕES. 
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Neste caso, a pregoeira examinará as ofertas subsequentes, e a habilitação dos proponentes, observada a 

ordem de classificação, até apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente 

convocado para negociar redução do preço ofertado e, se for o caso, celebrar o Contrato. 

 

17. DO CONTRATO 

17.9. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de 

Contrato; 

17.10. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 

para assinar o Termo de Contrato sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital; 

17.10.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 

entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração 

poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com 

aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da data de seu recebimento. 

17.10.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

17.11. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 

17.12. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da 

Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

17.13. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado nos casos previstos no artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 

17.14. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no 

edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante toda a vigência do contrato; 

17.15. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no 

edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das 

demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de 

classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 

documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato; 

 

18. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

18.1.1 O preço proposto é fixo e irreajustável. É vedado qualquer reajuste de preços pelo período de 12 

(doze) meses, com fulcro na Lei nº 10.192 de 14/02/2001, porém, poderá haver revisão ou reequilíbrio 

econômico-financeiro durante a prestação do serviço, obedecendo ao disposto no art. 65, II, alínea “d” da 

lei nº 8.666/93. 

 

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

19.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 

Referência. 
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20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

20.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas na Minuta do Contrato, Anexo V 

deste Edital. 

 

21. DO PAGAMENTO 

21.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

22.1.  Iniciada a sessão do pregão, não cabe desistência das propostas ou lances e a proponente que se 

recusar a cumprir a obrigação, bem como vier a fazê-lo fora das condições e especificações por ela 

propostas inicialmente, estará sujeita, de acordo com a gravidade da falta e a critério do FMS de Propriá, as 

seguintes sanções administrativas: 

22.1.1. Advertência; 

22.1.2. Multa na forma prevista no item 22.2; 

22.1.3. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a 

Administração; 

22.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

22.2.  A multa a que se refere o item anterior será aplicada até o limite de 20% (vinte por cento) do valor 

da adjudicação e, no caso de atraso não justificado devidamente, cobrar-se-á 1% (um por cento) por dia, 

sobre o valor da respectiva Nota de Empenho, o que não impedirá, a critério do FMS de Propriá, a 

aplicação das demais sanções a que se refere o item 22.1, podendo a multa ser descontada dos pagamentos 

devidos pelo FMS, ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente. 

 

22.3.  A Licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do contrato, 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 a 

Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais, 

tudo proporcionalmente ao grau de culpabilidade da conduta apenada, enquanto perdurarem os motivos 

determinados da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 

a penalidade; 

 

22.4.  A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por 

parte da adjudicatária, na forma da lei.  

 

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

23.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar este Edital; 
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23.2. A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica através do site www.licitanet.com.br/; 

23.3. Caberá à pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir 

sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação; 

23.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame; 

23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados à pregoeira, 

até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, deverão ser realizados 

por forma eletrônica através do sistema; 

23.6. A pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da 

data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do 

edital e dos anexos; 

23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame; 

23.8. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela 

pregoeira, nos autos do processo de licitação; 

23.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração. 

 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico; 

24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 

no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pela 

pregoeira; 

24.3.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de 

Brasília – DF; 

24.4. No julgamento das propostas e da habilitação, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação; 

24.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 

finalidade e a segurança da contratação; 

24.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 

ou do resultado do processo licitatório; 

24.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

http://www.licitanet.com.br/
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incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias e horários de expediente na 

Secretaria Municipal de Saúde de Propriá; 

24.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 

público; 

24.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

24.10. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, http://www.propria.se.gov.br e 

www.licitanet.com.br, e também poderá ser lido ou obtido no setor de Licitações, situado na Travessa Sete 

de Setembro, 37 – Bairro Centro, Propriá/SE, CEP: 49.900-000, nos dias úteis, no horário das 07:00 às 

13:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com 

vista franqueada aos interessados; 

 

24.11. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado 

ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do 

licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis; 

 

24.12. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido; 

 

24.13. Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, a pregoeira poderá, a seu 

critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados; 

 

24.14. Toda a documentação apresentada neste edital e seus anexos são complementares entre si, de modo 

que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado 

especificado e válido; 

 

24.15. A pregoeira, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o certame, 

e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a 

legislação vigente, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a 

instrução do processo, conforme disposto no § 3°, do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

24.16. O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a inabilitação do 

licitante; 

 

24.17. As decisões da pregoeira serão publicadas no site da Prefeitura Municipal, no endereço: 

http://www.propria.se.gov.br, bem como no site: www.licitante.com.br. 

 

http://www.propria.se.gov.br/
http://www.licitanet.com.br/
http://www.propria.se.gov.br/
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24.18. A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e condições 

inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria; 

 

24.19. A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o Município de 

Propriá revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente 

comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e 

fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos licitantes; 

 

24.20. Para atender a seus interesses, o Município de Propriá poderá alterar quantitativos, sem que isto 

implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do art. 65, da 

Lei Federal n 8.666/93; 

24.21. O Município de Propriá poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os prazos 

para recebimento das propostas ou para sua abertura; 

 

24.22. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o da 

Comarca de Propriá/SE. 

 

Propriá/SE, 04 de outubro de 2021.  

  

_________________________________ 

Maria Sandra Silvestre Santos Rezende 

Pregoeira  
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

Contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento de resíduos de saúde – RSS, 

abrangendo a coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos infectantes (Classe A), 

Químicos (Classe B) e Perfurocortantes (Classe E), com fornecimento de embalagens apropriadas 

para os Resíduos, em conformidade com a RESOLUÇÃO – RDC nº 222, de 28 de março de 

2018, produzidos pelas Unidades Básicas de Saúde Dr. Ciro Tavares, Dra. Violeta Gusmão, Dra. Vera 

Feitosa, Dra. Márcia Dantas, José Renato Vieira Brandão, José Soares do Carmo, Euclides Rito, Elmir 

Borges e Manoel Viturino, como também o Centro de Controle de Zoonoses, Centro de Especialidades 

Médicas Dr. Otávio Martins Penalva, Centro de Enfrentamento ao Covid-19 e o Almoxarifado da 

Secretaria Municipal de Saúde de Propriá. 

 

   ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. 

 

 

 

 

 

01 
 

Prestação de serviço de coleta de resíduos  de saúde, abrangendo a 

coleta,  transporte e destinação  final de resíduos infectantes (Classe A) 

e Perfurocortantes (Classe E), com fornecimento de embalagens 

apropriadas para os Resíduos, em conformidade com a  RESOLUÇÃO 

– RDC nº 222, de 28 de março de 2018, produzidos                      nas dependências 

das Unidades Básicas de Saúde Dr. Ciro Tavares, Dra. Violeta 

Gusmão, Dra. Vera Feitosa, Dra. Márcia Dantas, José Renato Vieira 

Brandão, José Soares do Carmo, Euclides Rito, Elmir Borges e 

Manoel Viturino, como também o Centro de Controle de Zoonoses, 

Centro de Especialidades Médicas Drº Otávio Martins Penalva e o 

Centro de Enfrentamento à Covid-19 e o Almoxarifado da Secretaria 

Municipal de Saúde de Propriá 

 

 

 

 

 

 

   KG 

 

 

 

 

 

9.000 

 

 

 

 

 

02 

Prestação de serviço de coleta de resíduos   de saúde, abrangendo a 

coleta,  transporte e destinação  final de resíduos químicos de saúde 

(Classe B),  com fornecimento de embalagens apropriadas para  os 

resíduos, em conformidade com a  RESOLUÇÃO – RDC nº 222, de 28 

de março de 2018, produzidos nas dependências das Unidades Básicas 

de Saúde Dr. Ciro Tavares, Dra. Violeta Gusmão, Dra. Vera Feitosa, 

Dra. Márcia Dantas, José Renato Vieira Brandão, José Soares do 

Carmo, Euclides Rito, Elmir Borges e Manoel Viturino, como também 

o Centro de Controle de Zoonoses, Centro de Especialidades Médicas 

Dr. Otávio Martins Penalva, Centro de Enfrentamento à Covid-19 e o 

Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde de Propriá. 

 

 

 

 

 

 

KG 

 

 

 

 

 

5.000 

 

2. JUSTIFICATIVA 
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Considerando a necessidade da contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

coleta, transporte, tratamento (AUTOCLAVAGEM) e destinação final dos Resíduos tratados em 

aterro sanitário de Serviços de Saúde (CLASSE A/E) e resíduos químicos (CLASSE B) produzidos 

pelas unidades de saúde vinculadas a esta Secretaria, em virtude da possível presença de agentes 

biológicos que, por suas características podem apresentar risco de infecção e dos materiais 

perfurocortantes ou escarificantes, tais como: Lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de 

vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; 

micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; ponteiras de pipetas automáticas e todos os utensílios de 

vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares. 

 

Considerando que os medicamentos não podem ser descartados no lixo comum ou na rede coletora de 

esgoto. Eles contêm diversas substâncias químicas e podem representar perigo ao meio ambiente e ás 

pessoas; 

 

Considerando que o Município não dispõe de mão de obra técnica nem de veículo especializado para 

esse tipo de serviços. 

 

Considerando que esta Secretaria deve atender as resoluções do CONAMA nº. 358/05 e da 

RESOLUÇÃO DA ANVISA - RDC Nº 222, DE 28 DE MARÇO DE 2018 e suas atualizações, além 

de outras legislações em vigor. O não tratamento dos resíduos de serviços de saúde destas unidades 

resultará em multas ou até mesmo uma interdição por meio dos órgãos competentes. 

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

3.1 O presente termo de referência trata de serviço de natureza técnica e específicas com padrões de 

desempenho e qualidade claramente praticados no mercado, e suas especificações são precisas, 

suficientes. 

 

3.2. Os serviços a serem contratados constituem-se em atividades materiais, acessórias, instrumentais 

ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias 

funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos. 

 

3.3 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 

Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação 

direta. 
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4. ENTREGA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E LOCAL DAS UNIDADES: 

 

4.1. Os serviços serão executados conforme discriminados abaixo: 

4.1.1 As coletas deverão ocorrer mensalmente, em dias úteis, devendo ser definidos horários, pessoal, 

procedimentos, equipamentos e rotas, para que esta atividade seja conduzida sem interferir com o 

cotidiano das unidades. 

 

4.1.2 A Contratada será responsável pela aplicação de métodos, técnicos ou processos que reduzem ou 

eliminem os riscos de contaminação dos resíduos de serviços de saúde, evitando, assim, danos 

ocupacionais ao meio ambiente. 

 

4.2 LOCAIS DAS UNIDADES 

 

ITEM UNIDADE 

 

ENDEREÇO 

01 UBS Dr. Ciro Tavares Praça Rodrigues Dórea 

02 UBS Dra. Violeta Gusmão Rua Prof. Francisco Porfírio de Britto 

03 UBS Dra. Vera Feitosa Rua Dom Juvêncio de Britto 

04 UBS Dra. Márcia Dantas Avenida Ministro Joáo Alves Filho 

05 UBS José Renato Vieira Brandão Conjunto Maria do Carmo 

06 UBS José Soares do Carmo Povoado São Vicente 

07 UBS Euclides Rito Povoado Santa Cruz 

08 UBS Elmir Borges Povoado São Miguel 

09 UBS Manoel Viturino Povoado Boa Esperança 

10 Centro de Controle de Zoonoses Rodovia Pedro de Medeiros Chaves (Povoado 

São Vicente) 

11 Centro de Especialidades Médicas Dr. Otávio 

Martins Penalva 

Rua Nova Canaã, Conjunto Lulinha (Fundo do 

Hospital) 

12 Centro de Enfrentamento ao Covid-19 Rua Nova Canaã, Conjunto Lulinha (Fundo do 

Hospital) 

13 Almoxarifado da Secretaria de Saúde Rua Emiro Costa (Ao lado do Hospital) 

 

5. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

 

5.1 A demanda tem como base as seguintes características: 

 

5.1.1 Resíduos biológicos/infectantes (GRUPO A), químicos (GRUPO B) e perfurocortante (GRUPO 

E). Conforme descrição da tabela abaixo: 

 

Tabela – Classificação dos RSS conforme RDC nº 222, de 28 de março de 2018: 

 

 

CLASSE SUB CARACTERIZAÇÃO DE RESÍDUOS 
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GRUPO A – Infectantes 

Resíduos com a possível 

presença de agentes 

biológicos que por sua 

características, podem 

apresentar risco de infecção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 

- Culturas e estoques de micro-organismos; resíduos de 

fabricação de produtos biológicos, exceto os 

medicamentos hemoderivados; descarte de vacinas de 

microrganismos vivos, atenuados ou inativados; meios de 

cultura e instrumentais utilizados para transferência, 

inoculação ou mistura de culturas; resíduos de 

laboratórios de manipulação genética. 

- Resíduos resultantes da atividade de ensino e pesquisa ou 

atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou 

certeza de contaminação biológica por agentes classe de 

risco 4, microrganismos com relevância epidemiológica e 

risco de disseminação ou causador de doença emergente 

que se torne epidemiologicamente importante ou cujo 

mecanismo de transmissão seja desconhecido. 

- Bolsas transfusionais contendo sangue ou 

hemocomponentes rejeitadas por contaminação ou por má 

conservação, ou com prazo de validade vencido, e aquelas 

oriundas de coleta incompleta. 

- Sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou 

líquidos corpóreos, recipientes e materiais resultantes do 

processo de assistência à saúde, contendo sangue ou 

líquidos corpóreos na forma livre. 

- Resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública 

e ao meio ambiente devido às suas características químicas. 

- Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: 

agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas 

endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, 

lancetas; tubos capilares; lâminas e lamínulas; espátulas e 

todos os utensílios de vidro. 

 

 

 

A2 

- Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos 

provenientes de animais submetidos a processos de 

experimentação com inoculação de microrganismos, bem 

como suas forrações, e os cadáveres de animais suspeitos 

de serem portadores de microrganismos de relevância 

epidemiológica e com risco de disseminação, que foram 

submetidos ou não a estudo anatomopatológico ou 

confirmação diagnóstica.  

 

 

A3 

- Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de 

fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 500 

gramas ou estatura menor que 25 centímetros ou idade 

gestacional menor que 20 semanas, que não tenham valor 

científico ou legal e não tenha havido requisição pelo 

paciente ou seus familiares. 

 

 

 

 

- Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, 

quando descartados. 

- Filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; 

membrana filtrante de equipamento médico-hospitalar e de 
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A4 

pesquisa, entre outros similares 

- Sobras de amostras de laboratório e seus recipientes 

contendo fezes, urina e secreções, provenientes de 

pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos de 

conter agentes classe de risco 4, e nem apresentem 

relevância epidemiológica e risco de disseminação, ou 

microrganismo causador de doença emergente que se 

torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo 

de transmissão seja desconhecido ou com suspeita de 

contaminação com príons. 

- Resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, 

lipoescultura ou outro procedimento de cirurgia plástica 

que gere este tipo de resíduo. 

- Recipientes e materiais resultantes do processo de 

assistência à saúde, que não contenha sangue ou líquidos 

corpóreos na forma livre. 

- Peças anatômicas (órgãos e tecidos), incluindo a 

placenta, e outros resíduos provenientes de procedimentos 

cirúrgicos ou de estudos anatomopatológicos ou de 

confirmação diagnóstica. - Cadáveres, carcaças, peças 

anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de 

animais não submetidos a processos de experimentação 

com inoculação de microrganismos. 

- Bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-

transfusão. 

 

 

 

A5 

-Órgãos, tecidos e fluidos orgânicos de alta infectividade 

para príons, de casos suspeitos ou confirmados, bem 

como quaisquer materiais resultantes da atenção à saúde 

de indivíduos ou animais, suspeitos ou confirmados, e que 

tiveram contato com órgãos, tecidos e fluidos de alta 

infectividade para príons. 

- Tecidos de alta infectividade para príons são aqueles 

assim definidos em documentos oficiais pelos órgãos 

sanitários competentes. 

GRUPO B - Resíduos contendo 

produtos químicos que apresentam 

periculosidade à saúde pública ou 

ao meio ambiente, dependendo de 

suas características de 

inflamabilidade. Corrosividade, 

reatividade, toxicidade, 

carcinogenicidade, 

teratogenicidade, mutagenicidade e 

quantidade. 

- Produtos farmacêuticos 

- Resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes; 

resíduos periculosidade à saúde pública ou ao contendo 

metais pesados; reagentes para laboratório, inclusive os 

recipientes contaminados por estes. 

- Efluentes de processadores de imagem (reveladores e 

fixadores). 

- Efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em 

análises clínicas 

- Demais produtos considerados perigosos: tóxicos, 

corrosivos, inflamáveis e reativos.
 

GRUPO E - Resíduos Perfurantes 

ou escarificantes 

- Lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, 

brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas 

de bisturi, lancetas; tubos capilares; ponteiras de 

micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os 

utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, 

tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros 
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similares.
 

 

6. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 

 

6.1 A Coleta deverá ser realizada em bombonas plásticas de polipropileno, revestida internamente 

com plástico, com 100 litros de capacidade bruta máxima de 12,5 quilogramas, de forma a 

atender a toda demanda das Unidades, bem como disponibilizar os materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades e qualidades, descritos; 

6.2 As bombonas deverão estar devidamente fechadas e identificadas através de código de barras, 

permitindo seu rastreamento; 

6.3 As bombonas deverão estar devidamente identificadas com a simbologia infectante, devendo a 

empresa realizar a substituição das mesmas, no momento da coleta em que tenha atingido o limite 

máximo de armazenamento, com vistas a evitar qualquer acúmulo de dejetos fora da mesma, 

podendo vir a ser penalizada; 

6.4 O transporte deverá ser em veículo com a carroceria adequada, com funcionários devidamente 

qualificados, identificados e com equipamentos de segurança imprescindíveis para a realização 

das atividades; 

6.5 Os resíduos deverão ser encaminhados pela empresa para o tratamento e posteriormente para 

destinação final em aterro sanitário devidamente legalizado, e a Empresa deverá comprovar a esta 

Secretaria a certificação da destinação final dos resíduos coletados; 

6.6 As coletas de lixo ocorrerão de acordo com a necessidade, quantidades e horários definidos 

pela CONTRATANTE, em conjunto com a Direção das Unidades. Os quantitativos                  citados na 

descrição do objeto são estimativos e o pagamento será feito por coleta efetivamente realizada; 

 6.7 Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos definidos no item 3, e 

seguintes deste termo, a seguir estabelecidos: 

 6.7.1 Os procedimentos de Coleta e Transportes Externo devem ser realizados de acordo com as 

normas   descritas na RDC de nº 222 de 29 de março de 2018; 

6.8 Os serviços consistem na remoção dos resíduos hospitalares até o local destinado, utilizando-se 

de técnicas que garantam preservação das condições de acondicionamento e a integridade dos  

trabalhadores, da população e do meio ambiente; 

 

7. DA CONTRATANTE E CONTRATADA 

 

7.1 Denomina-se Contratante do objeto desse Termo, a Secretaria Municipal de Saúde, órgão 

integrante da Administração Direta do Poder Executivo do Munícipio de Propriá - Sergipe; 
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7.2 Denomina-se Contratada a pessoa jurídica de direito privado eventualmente vencedora em 

certame licitatório, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Setor de Licitação. 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 

8.1 São obrigações da Contratante: 

8.1.1 Disponibilizar o espaço físico destinado a colocação das bombonas, que deverá permanecer 

constantemente no estabelecimento, para armazenamento dos Resíduos Sólidos 

Biológicos/Infectantes, Perfurocortantes e Resíduos Químicos, observadas as normas técnicas e de 

segurança estabelecidas pela Autoridade Competente; 

8.1.2. Ficar responsável pelo bem, assumindo inteira responsabilidade pela guarda e 

integridade das bombonas, respondendo ainda nas hipóteses de dano, perda, furto, roubo e/ou 

extravio das mesmas; 

8.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

8.1.4. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta, atestar a nota fiscal/fatura para efeito de 8 

8.1.5 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para sua correção; 

8.1.6 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 

estabelecidas no Edital e seus Anexos; 

8.1.7 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela 

contratada. 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

 

9.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto e: 

9.1.1 Responsabilizar-se pela destinação da coleta, transporte e tratamento dos Resíduos Sólidos 

Biológicos/Infectantes, Perfurocortantes e Resíduos Químicos obrigando-se a responder em Juízo 

ou fora dele por qualquer violação de leis afetas ao meio ambiente, ou prejuízos causados a 

terceiros; 

9.1.2 Garantir a coleta estabelecida neste Termo de Referência, mesmo em casos de situações 

adversas em seu processo operacional; 

9.1.3 Apresentar protocolo, por escrito, de conduta em caso de derramamento de resíduo durante a 

coleta e transporte, em que conste a notificação aos órgãos ambientais e de saúde pública, bem 
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como plano de contingência em caso de interrupção do processo de coleta até a disposição final do 

resíduo; 

9.1.4. Fornecer ao pessoal contratado uniforme específico para o uso do funcionário do serviço, de 

forma a identificá-lo de acordo com a sua função e EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) 

necessários para a execução dos serviços; 

9.1.5. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

9.1.6. Responsabilizar-se pelos danos e vícios decorrentes da execução do objeto, de acordo com o 

Código de Defesa do Consumidor, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso 

exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos 

sofridos; 

9.1.7. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os 

a     não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a contratada relatar à contratante 

toda e qualquer ocorrência neste sentido a fim de evitar desvio de função; 

9.1.8. Apresentar, quando da assinatura do contrato, da sua renovação e sempre que solicitado pelo 

CONTRATANTE a Certificação de Tratamento e Disposição final de resíduos potencialmente 

infectantes, perfurocortantes, químicos e Laudo de monitoramento do processo de tratamento do 

resíduo, expedido pelo órgão ambiental. 

9.1.9 A CONTRATADA sujeitar-se-á às inspeções inopinadas a serem realizadas por servidor da 

respectiva Unidade, que verificará as condições de higiene e salubridade das bombonas, bem como 

das que forem realizadas por órgão responsáveis pelo meio ambiente e saúde pública. 

9.1.10 A contratada responderá administrativa, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais, 

pessoais e morais ocasionados a esta Secretaria e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou 

culposamente, devendo comunicar imediatamente, por escrito, a esta Secretaria, através de 

documento formal, qualquer anormalidade verificada, inclusive às de ordem funcional. 

 

10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

10.1 A empresa licitante deverá apresentar, juntamente com os documentos de habilitação, os 

seguintes documentos: 

10.1.1 Licença Ambiental Operacional (LAO) coleta, transporte, tratamento de resíduos, e 

destinação final de resíduos perigosos emitida pelo órgão competente, em plena validade 

(RESOLUÇÃO CONAMA nº 237/97 e 358/2005); 
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10.1.2 Apresentação dos Certificados de Inspeção Veicular (CIV) segundo a portaria 457/2008 do 

Inmetro e Certificado de Inspeção para o Transporte de Produtos Perigosos (CIPP) segundo 

Portaria 204/2011 do Inmetro; 

10.1.3 Cadastro Técnico Federal de Atividade Potencialmente Poluidora e Utilizadora de Recursos 

Ambientais para tratamento e destinação de resíduos industriais e sólidos e transporte de cargas 

perigosas emitido pelo IBAMA; 

10.1.4 Certificado de Regularidade da Empresa e do Responsável Técnico no Conselho 

Profissional competente, da jurisdição da sede do proponente, emitida pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA), ou emitida pelo Conselho Regional de Química (CRQ), ou 

emitida pelo Conselho Regional de Biologia (CRBio) em nome do licitante e do(s) responsável(is) 

técnico(s), com linha de serviço compatível com o objeto da licitação - Certidão de Registro; 

10.1.5 Declaração, fornecida pela empresa licitante, de que dispõe de instalações e equipamentos 

necessários para execução dos serviços; 

10.1.6 Apresentar Relatório e Plano de Controle Ambiental da coleta, transporte, tratamento, e 

destinação final de resíduos perigosos; 

10.1.7 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e 

prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com os itens pertinentes, mediante a 

apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

devidamente registrado no órgão competente (ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA); 

 

11. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

11.1 Os serviços objeto do presente Termo de Referência serão formalizados mediante Contrato a 

ser firmado com vigência de 12 (meses) a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado por 

iguais e sucessivos períodos subsequentes mediante termos aditivos, até o limite de 60 (sessenta) 

meses, após a verificação da real necessidade e com vantagens à Administração, conforme art. 57, 

inciso II da Lei n° 8.666/93; 

12. DO PAGAMENTO 

 

12.1 O pagamento será efetuado após liquidação da despesa, por meio de crédito, em conta 

corrente indicada pelo licitante vencedor, no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante a apresentação 

de Nota Fiscal/Fatura constando as quantidades de bombonas, devidamente atestada pelo(a) 

Coordenador(a) da Unidade da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

12.2 Para fazer jus ao pagamento, o licitante vencedor deverá apresentar todas as certidões 

atualizadas, comprovando assim a sua regularidade fiscal. 

12.3 Nenhum pagamento será efetuado à empresa vencedora do processo licitatório, 

enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual, sem que gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 

monetária. 
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12.4 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

 

13. DA VISITA/VISTORIA TÉCNICA: 

 

13.1 A vistoria prévia é facultativa. Não se exigirá que as licitantes a realizem. 

13.2 A licitante que optar pela visita deverá fazer previamente nos endereços informados neste 

termo de referência, mediante autorização, tomando conhecimento de todas as suas 

particularidades, não podendo alegar desconhecimento de eventuais dificuldades para a prestação 

dos serviços. 

13.3 O licitante deverá agendar o horário de visita através do Telefone (79) 3322-1948, junto a 

Secretaria Municipal de Saúde, para cumprimento deste requisito, oportunidade em que será 

emitida “Declaração de Visita” e assinada pelo servidor responsável. 

13.4 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo- 

se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

13.5 Caso não realize a visita técnica, o licitante assume a responsabilidade pelo conhecimento 

das condições dos locais para a prestação dos serviços. 

 

 

 

MÁRCIA ALVES COSTA MELO SANTOS 

Cooerdenadora de Atenção Primária à Saúde 

 

 

 

ARIELI NOVAIS DE OLIVEIRA 

Coordenadora do Centro de 

Enfrentamento à Covid-19 

 

 

JOSILENE DOS SANTOS LIMA 

Coordenadora do Centro de Especialidades 

Médicas Drº Otávio Martins Penalva 

      

                                                                                                  

KÁTIA REJANE SOARES 

Coordenadora de Amoxarifado 

Secretaria Municipal de Saúde 

 

 

JOSÉ LUCIANO DA SILVA 

Coordenador do Centro de Controle de Zoonoses 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Pregão Eletrônico nº 09/2021-FMS 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento de resíduos de saúde – RSS, 

abrangendo a coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos infectantes (Classe A), 

Químicos (Classe B) e Perfurocortantes (Classe E), com fornecimento de embalagens apropriadas para os 

Resíduos, em conformidade com a RESOLUÇÃO – RDC nº 222, de 28 de março de 2018, produzidos 

pelas Unidades Básicas de Saúde Dr. Ciro Tavares, Dra. Violeta Gusmão, Dra. Vera Feitosa, Dra. Márcia 

Dantas, José Renato Vieira Brandão, José Soares do Carmo, Euclides Rito, Elmir Borges e Manoel 

Viturino, como também o Centro de Controle de Zoonoses, Centro de Especialidades Médicas Dr. Otávio 

Martins Penalva, Centro de Enfrentamento ao Covid-19 e o Almoxarifado da Secretaria Municipal de 

Saúde de Propriá. 

 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

CIDADE: 

ESTADO: 

TELEFONE: 

E-MAIL:  

  

INFORMACÕES PARA PAGAMENTO: 

Banco: 

Agência: 

Conta:  

 

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO: 

Nome/ RG/ CPF/. 

E-mail 

Telefone: 

   

1. Planilha da Proposta: 
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ITEM DESCRIÇÃO UND QNT 
V. Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

      

      

 

Valor Global da Proposta: R$ XXXXXX (XXXXXXXXXXXXXX).  

 

1. Prazo da Execução dos Serviços: 12 (doze) meses.  

 

2. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.  

 

 

A XXXXXXXXXXXXXXXXX, Declara para os devidos fins que, nos valores apresentados acima, estão 

inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, 

deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução dos serviços. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 CONFORME DISPOSTO NO INC. XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL  

 

Pregão Eletrônico: 09/2021 - FMS 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento de resíduos de saúde – RSS, 

abrangendo a coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos infectantes (Classe A), 

Químicos (Classe B) e Perfurocortantes (Classe E), com fornecimento de embalagens apropriadas para os 

Resíduos, em conformidade com a RESOLUÇÃO – RDC nº 222, de 28 de março de 2018, produzidos 

pelas Unidades Básicas de Saúde Dr. Ciro Tavares, Dra. Violeta Gusmão, Dra. Vera Feitosa, Dra. Márcia 

Dantas, José Renato Vieira Brandão, José Soares do Carmo, Euclides Rito, Elmir Borges e Manoel 

Viturino, como também o Centro de Controle de Zoonoses, Centro de Especialidades Médicas Dr. Otávio 

Martins Penalva, Centro de Enfrentamento ao Covid-19 e o Almoxarifado da Secretaria Municipal de 

Saúde de Propriá. 

 

 A empresa_____________________________, devidamente inscrita, no CNPJ sob o 

nº_____________________, com sede______________, nº_____, Bairro____________, na cidade de 

_______________, por intermédio de seu representante legal, o Sr.____________________, portador do 

CPF nº________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 

8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/1999, que não emprega menor de 18 (Dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (Dezesseis) anos, salvo na condição de 

aprendiz. 

 

_________________, ____, de__________, de 2021. 

 

 

_____________________________ 

Representante legal 

CPF 
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ANEXO IV  

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2021-FMS 

 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento de resíduos de 

saúde – RSS, abrangendo a coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos 

infectantes (Classe A), Químicos (Classe B) e Perfurocortantes (Classe E), com fornecimento 

de embalagens apropriadas para os Resíduos, em conformidade com a RESOLUÇÃO – RDC 

nº 222, de 28 de março de 2018, produzidos pelas Unidades Básicas de Saúde Dr. Ciro 

Tavares, Dra. Violeta Gusmão, Dra. Vera Feitosa, Dra. Márcia Dantas, José Renato Vieira 

Brandão, José Soares do Carmo, Euclides Rito, Elmir Borges e Manoel Viturino, como 

também o Centro de Controle de Zoonoses, Centro de Especialidades Médicas Dr. Otávio 

Martins Penalva, Centro de Enfrentamento ao Covid-19 e o Almoxarifado da Secretaria 

Municipal de Saúde de Propriá. 

Neste ato, a empresa _________________, CNPJ nº , represerntada pelo(a) Sr.(a) 

______________, portador do RG sob o n° SSP/    , declara para os devidos fins que Não tem 

interesse na realização de visita técnica, assumindo todas as condições previstas, não havendo, 

portanto, nenhuma dúvida que prejudique a apresentação de sua proposta. 

 

_________________, ____, de__________, de 2021. 

 

 

_____________________________ 

Representante legal 

CPF:  
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ANEXO V 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

 

       CONTRATO Nº        /2021-FMS 

 

 

Contrato que entre si celebram o 

Fundo Municipal de Saúde de 

Propriá, e a EMPRESA 

___(nome)___, que tem como 

objeto a prestação de serviços de 

gerenciamento de resíduos de 

saúde, fundamentado no Pregão nº 

09/2021-FMS. 

 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, Pessoa 

Jurídica de Direito Público, com endereço a Rua Elmiro Costa, S/N, Bairro Fernandes, Cidade 

de Propriá/SE - CEP 49.900-000, CNPJ n° 11.478.938/0001-38, representado pela Secretária 

Municipal de Saúde, a Sra. xxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominado CONTRATANTE, 

e a empresa _____________________________, localizada no endereço 

___________________________, inscrita no CNPJ/MF nº 

________________________________, representada neste ato pelo(a) Sr.(a) 

____________________________, doravante denominada CONTRATADA, resolvem 

firmar o presente Contrato, fundamentado no Processo de Licitação na modalidade Pregão de 

nº 09/2021 - FMS, que será regido em conformidade com a da Lei Federal nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, e, subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as 

alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais e as cláusulas e condições a 

seguir estabelecidas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1. Este Contrato tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviço de 

gerenciamento de resíduos de saúde – RSS, abrangendo a coleta, transporte, tratamento e 

destinação final dos resíduos infectantes (Classe A), Químicos (Classe B) e Perfurocortantes 

(Classe E), com fornecimento de embalagens apropriadas para os Resíduos, em conformidade 

com a RESOLUÇÃO – RDC nº 222, de 28 de março de 2018, produzidos pelas Unidades 

Básicas de Saúde Dr. Ciro Tavares, Dra. Violeta Gusmão, Dra. Vera Feitosa, Dra. Márcia 

Dantas, José Renato Vieira Brandão, José Soares do Carmo, Euclides Rito, Elmir Borges e 

Manoel Viturino, como também o Centro de Controle de Zoonoses, Centro de Especialidades 

Médicas Dr. Otávio Martins Penalva, Centro de Enfrentamento ao Covid-19 e o 

Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde de Propriá. 

 



 

 

ESTADO DE SERGIPE 

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE PROPRIA 

   39 

 

 

CLAUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

2.1. As despesas oriundas do objeto deste Contrato correrão à conta dos recursos 

orçamentários do Orçamento Programa do Fundo Municipal de Saúde, obedecendo a seguinte 

classificação: 

 
U.O: 28035 – Fundo Municipal de Saúde 

PROJETO/ATIVIDADE: 2039 – PAB FIXO 

ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  

FR: 1214 

     

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

 

3.1. Pela perfeita e fiel execução do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE, pagará a 

CONTRATADA, o valor global de R$ ..................(.........................................). 

 
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT. UNITÁRIO TOTAL 

      

      

 

3.2. Nos preços estão incluídas todas as despesas de salários e encargos sociais, fiscais e 

comerciais, bem como quaisquer outras indispensáveis ao perfeito cumprimento das 

obrigações decorrentes deste Contrato, exceto os impostos e as taxas, quando aplicáveis, cujas 

alíquotas deverão estar informadas separadamente. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS REAJUSTES E REVISÃO DOS PREÇOS 

 

4.1. O preço proposto é fixo e irreajustável. É vedado qualquer reajuste de preços pelo 

período de 12 (doze) meses, com fulcro na Lei nº 10.192 de 14/02/2001, porém, poderá haver 

revisão ou reequilíbrio econômico-financeiro durante a prestação do serviço, obedecendo ao 

disposto no art. 65, II, alínea “d” da lei nº 8.666/93; 

 

4.2. A CONTRATADA obriga-se a repassar ao CONTRATANTE todos os preços e 

vantagens ofertadas ao mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do que os vigentes. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 

 

5.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 

assinatura, podendo ser prorrogado, na forma do art. 57, da Lei 8.666/93. 

  

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto e: 
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6.2. Responsabilizar-se pela destinação da coleta, transporte e tratamento dos Resíduos 

Sólidos Biológicos/Infectantes, Perfurocortantes e Resíduos Químicos obrigando-se a 

responder em Juízo ou fora dele por qualquer violação de leis afetas ao meio ambiente, ou 

prejuízos causados a terceiros; 

 

6.3. Garantir a coleta estabelecida neste Termo de Referência, mesmo em casos de situações 

adversas em seu processo operacional; 

 

6.4. Apresentar protocolo, por escrito, de conduta em caso de derramamento de resíduo 

durante a coleta e transporte, em que conste a notificação aos órgãos ambientais e de saúde 

pública, bem como plano de contingência em caso de interrupção do processo de coleta até a 

disposição final do resíduo; 

 

6.5. Fornecer ao pessoal contratado uniforme específico para o uso do funcionário do serviço, 

de forma a identificá-lo de acordo com a sua função e EPIs (Equipamentos de Proteção 

Individual) necessários para a execução dos serviços; 

 

6.6. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

 

6.7. Responsabilizar-se pelos danos e vícios decorrentes da execução do objeto, de acordo 

com o Código de Defesa do Consumidor, ficando a Contratante autorizada a descontar da 

garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor 

correspondente aos danos sofridos; 

 

6.8. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a     

não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a contratada relatar à 

contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido a fim de evitar desvio de função; 

 

6.9. Apresentar, quando da assinatura do contrato, da sua renovação e sempre que solicitado 

pelo CONTRATANTE a Certificação de Tratamento e Disposição final de resíduos 

potencialmente infectantes, perfurocortantes, químicos e Laudo de monitoramento do 

processo de tratamento do resíduo, expedido pelo órgão ambiental; 

 

6.10. A CONTRATADA sujeitar-se-á às inspeções inopinadas a serem realizadas por servidor 

da respectiva Unidade, que verificará as condições de higiene e salubridade das bombonas, 

bem como das que forem realizadas por órgão responsáveis pelo meio ambiente e saúde 

pública; 

 

6.11. A contratada responderá administrativa, civil e penalmente, por quaisquer danos 

materiais, pessoais e morais ocasionados a esta Secretaria e/ou a terceiros, por seus 

empregados, dolosa ou culposamente, devendo comunicar imediatamente, por escrito, a esta 

Secretaria, através de documento formal, qualquer anormalidade verificada, inclusive às de 

ordem funcional; 

 

6.12. Designar preposto para atender aos chamados e exigências da Contratante; 
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6.13. A empresa deverá garantir a coleta na frequência relacionada no Termo de Referência, 

mesmo em casos de situações adversas no processo operacional da empresa; 

 

6.14. Responsabilizar-se pela Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do contrato junto 

ao Órgão competente. 

 

CLAUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

 

7.1. O CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a: 

 

 Disponibilizar o espaço físico destinado a colocação das bombonas, que deverá permanecer 

constantemente no estabelecimento, para armazenamento dos Resíduos Sólidos 

Biológicos/Infectantes, perfurocortantes e Resíduos Químicos, observadas as normas técnicas 

e de segurança estabelecidas pela Autoridade Competente; 

 

 Ficar responsável pelo bem, assumindo inteira responsabilidade pela guarda e integridade 

das bombonas, respondendo ainda nas hipóteses de dano, perda, furto, roubo e/ou extravio das 

mesmas; 

 

 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

 

 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta, atestar a nota fiscal/fatura para efeito de 

pagamento; 

 

 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para sua correção; 

 

 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 

estabelecidas no Edital e seus Anexos; 

 

 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela 

contratada 

 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

8.1. A execução do presente Contrato será fiscalizada por um Servidor, com autoridade para 

exercer, em nome do Fundo Municipal de Saúde, toda e qualquer ação de orientação geral, 

controle e fiscalização do objeto contratado. 

 

8.2. À FISCALIZAÇÃO compete, entre outras atribuições: 

 

I - Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, 

tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste Contrato; 
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II - Verificar a conformidade da execução contratual com as normas especificadas e se os 

procedimentos empregados são adequados, para garantir a qualidade desejada dos serviços; 

 

III - Solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação do valor vigente dos preços; 

 

IV - Anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

Contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 

observados. 

 

8.3. A ação da FISCALIZAÇÃO não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades 

contratuais. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

 

9.1. Os serviços deverão ser fornecidos mediante a solicitação apresentada pela Contratante. 

 

A solicitação da contratante deverá ser atendida no máximo em 72 (setenta e duas) horas. 

§1º - O seu fornecimento dar-se-á, mediante ordem e ou autorização de fornecimento. 

§2º - O fornecimento deverá ser feito durante o prazo de vigência estabelecido. Findo este, as 

partes não poderão exigir uma da outra o exaurimento dos serviços previstos no instrumento 

convocatório, considerando-se perfeitamente realizado o objeto contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO  

 

10.1. O pagamento será efetuado, mediante apresentação das notas fiscais/faturas atestando a 

execução do serviço objeto do Contrato, acompanhada da seguinte documentação hábil à 

quitação: Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa 

Econômica Federal, Certidão Negativa de Débitos Federais, Estaduais e Municipais, junto às 

Fazendas Federal, Estadual e Municipal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – 

CNDT, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho; 

 

10.1.1. Eventuais pagamentos efetuados a maior ou a menor em virtude de erro no 

faturamento, poderão ser compensados quando evidenciado o referido equívoco. 

 

10.2. Na hipótese de estarem os documentos discriminados no item 10.1 com a validade 

expirada, o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos, dentro do prazo 

de validade, não cabendo ao CONTRATANTE nenhuma responsabilidade sobre o atraso no 

pagamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

11.1. No caso de atraso injustificado ou inexecução, total ou parcial, do compromisso 

assumido com o CONTRATANTE, as sanções administrativas aplicadas à CONTRATADA 

serão: 

 

I - Advertência; 

II - Multa; 

III - Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a 

Administração; 
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IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

 

11.2. A multa será aplicada até o limite de 20% (vinte por cento) do valor da parcela mensal 

dos serviços em atraso e, no caso de atraso não justificado devidamente, cobrar-se-á 1% (um 

por cento) por dia, sobre o valor mensal da respectiva parcela afetada, o que não impedirá, a 

critério do FMS, a aplicação das demais sanções a que se refere esta cláusula, podendo a 

multa ser cobrada diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente; 

 

11.3. Caso a CONTRATADA venha a falhar ou fraudar a execução do Contrato, comportar-

se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito 

prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a 

Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade; 

 

11.4. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente ou 

indevidamente fundamentados, ficando sua aceitação a critério do CONTRATANTE. 

 

11.5. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla 

defesa por parte da CONTRATADA, na forma da lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTRATO E RESPECTIVAS 

ALTERAÇÕES 

 

12.1 Compete a ambas as partes de comum acordo, salvo nas situações tratadas neste 

instrumento, na Lei n.º 8.666/93, com alterações posteriores e em outras disposições legais 

pertinentes, realizar, mediante Termo Aditivo e/ou Termo de Re-Ratificação, as alterações 

contratuais que julgarem convenientes. 

 

12.1.1. A critério do CONTRATANTE e em função das necessidades que possam surgir, a 

CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões em até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do Contrato. 

 

12.2. A Administração poderá cancelar a Nota de Empenho que vier a ser emitida, em 

decorrência do Pregão Presencial e rescindir o correspondente Contrato, independentemente 

de interpelação judicial ou extrajudicial, ficando assegurado o contraditório e o direito de 

defesa: 

a) for requerida ou decretada a falência ou liquidação da CONTRATADA, ou quando ela 

for atingida por execução judicial, ou outros fatos que comprometam a sua capacidade 

econômica e financeira; 

 

b) a Contratada for declarada inidônea ou punida com proibição de licitar ou contratar com 

qualquer órgão da Administração Pública; 

 

c) em cumprimento de determinação administrativa ou judicial que declare a nulidade da 

adjudicação. 
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12.3. Em caso de concordata, o Contrato poderá ser mantido, se a CONTRATADA oferecer 

garantias que sejam consideradas adequadas e suficientes para o satisfatório cumprimento das 

obrigações por ela assumidas. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO 

 

13.1. O presente Contrato poderá ser denunciado, por acordo entre as partes, mediante 

notificação expressa, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e rescindido, a juízo do 

CONTRATANTE, nos casos previstos no Art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/93, com 

alterações posteriores, reconhecidos os direitos da Administração. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

 

14.1. O Fundo Municipal de Saúde e as licitantes do certame elegem o foro da Cidade de 

Propriá, para dirimir qualquer questão relacionada com o presente Edital. 

 

 

PROPRIÁ/SE, ___ de _______ de 2021.  

 

 

__________________________________ 

CONTRATANTE 

 

__________________________________ 

CONTRATADA 

 

Testemunhas. 

 

 

1. ______________________________ 

CPF: 

 

2. ______________________________ 
CPF: 


