PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATÃ
Av. Getúlio Vargas, 925 – Centro - Tel: (34) 3264-1010 - 3264-1114 - Fax: (34) 3264-1015
CEP 38310-000 - GURINHATÃ - MINAS GERAIS

PREÂMBULO EDITAL
PROCESSO n° 028/2017
PREGÃO (PRESENCIAL) nº 021/2017
UNIDADE SOLICITANTE: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
DATA DA REALIZAÇÃO: 31 de março de 2017.
HORÁRIO: a partir das 13:00 horas
LOCAL: Av. Getúlio Vargas, 925, Centro, CEP: 38310-000, Gurinhatã-MG.

A Senhora Iasmin Souza Araújo, pregoeira designada pela
municipalidade de Gurinhatã-MG, usando a competência delegada na
Portaria nº 07 de 02 de Janeiro de 2017, torna público que se acha aberta,
nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO (presencial) nº
021/2017, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM - Processo nº 028/2017,
que será regida pela Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor),
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei
federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas
regulamentares aplicáveis à espécie.
Os interessados em participar deste Pregão poderão examinar e adquirir o respectivo edital na Sede da
Prefeitura Municipal de Gurinhatã-MG, na sala de Licitações, das 08:00 às 11:00 horas e das 12:30 às
17:00 horas, ou ainda fazer solicitação do envio pelo e-mail licitacao@gurinhata.gov.br.
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele
fazem parte integrante.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima
mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos
interessados que se apresentarem para participar do certame.
A sessão de processamento do Pregão será realizada na Av. Getúlio Vargas, 925, Centro, CEP:
38.310-000 – Gurinhatã-MG., iniciando-se no dia 31 de março de 2017 às 13:00 horas e será
conduzida pela Pregoeira com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em
epígrafe.
1 - DO OBJETO
1.1 - A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de Coleta, pesagem, transporte, tratamento e destino final de Resíduos de Serviços de Saúde,
classe “A”, “B” e “E”, gerados pela Município de Gurinhatã, de acordo com a resolução CONAMA
358/05 e RDC 306/04 ANVISA, a ser realizado conforme especificações constantes do folheto
descritivo, que integra este Edital como ANEXO I.

2 - DA PARTICIPAÇÃO
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01.09.02 – 10.301.0007.3.3.90.39 – Ficha 219.
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1.2 – As despesas do presente certame licitatório onerarão seguintes Fichas Orçamentárias:
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2.1 – Pessoa Física ou pessoa jurídica exclusivamente Microempresas - ME, empresas de pequeno
porte - EPP e equiparadas (sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior,
receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso II do caput do art. 3° da Lei Complementar
n° 123/2006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo pertinente ao objeto
licitado que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.
2.1.2 - NÃO SE APLICARÁ A EXCLUSIVIDADE SUPRACITADA QUANDO NÃO HOUVER
NO MÍNIMO 03 (TRÊS) FORNECEDORES COMPETITIVOS, ENQUADRADOS COMO
MICRO EMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS, SEDIADAS
LOCAL OU REGIONALMENTE, E CAPAZES DE CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS
ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.
2.1.3 - TAMBÉM NÃO SE APLICA A REFERIDA EXCLUSIVIDADE QUANDO OS PREÇOS
OFERTADOS PELAS ME, EPP E EQUIPARADAS, NÃO FOREM VANTAJOSOS PARA O
MUNICÍPIO DE GURINHATÃ.
2.2

– Não será admitida a participação de empresas licitantes:
2.2.1 - Que não se qualificarem como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007, resalvado o disposto nos itens
2.1.2 e 2.1.3 deste Edital;
2.2.2 - Que embora qualificada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, incidam
em qualquer das vedações do art. 3º, parágrafo 4º, da Lei Complementar 123, de 2006;
2.2.3 - Que estejam suspensos de licitar e impedidos de contratar com a Administração
Pública Municipal de GURINHATÃ;
2.2.4 - Que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração
Pública;
2.2.5 - Estrangeiros que não funcionem no País.
2.2.6 - Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9º da Lei
8.666/93.
2.2.7 - Cujo proprietário ou sócio seja empregado da PREFEITURA MUNICIPAL DE
GURINHATÃ;
2.2.8 - Cujo participante da Comissão de Licitação seja direta ou indiretamente dirigente,
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital, com direito a voto ou
controlador, responsável técnico ou subcontratado;
2.2.9 - Que estiver sob processo de falência ou concordata;

3 - DO CREDENCIAMENTO
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3.1.1 - tratando-se de representante legal de sociedade empresária ou cooperativa, ou
empresário individual, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro
empresarial, registrado na Junta Comercial; ou, tratando-se de sociedade não empresária, ato
constitutivo atualizado registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência dessa
investidura; tratando-se de pessoa física, deverá apresentar Cédula de Identidade ou
documento equivalente;
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3.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
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3.1.2 - tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual
constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir
de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do
correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do
mandante para a outorga.
3.2 - Para comprovar o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte a
licitante deverá apresentar, no ato do credenciamento, um dos seguintes documentos:
3.2.1 - Certidão expedida pela Junta Comercial da Unidade da Federação da sede da
licitante, comprovando a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, com
data de emissão não superior a 30 (trinta) dias.
3.2.2 - Prova de deferimento do pedido de opção pelo Simples Nacional.
3.2.3 - Balanço de Resultado Econômico (Demonstração do Resultado do Exercício –
DRE) referente ao exercício de 2015, autenticado na junta comercial da sede da licitante.
3.3 - Os documentos referidos no item anterior deverão ser apresentados no original, ou cópia
autenticada por cartório competente ou ainda cópia não autenticada juntamente com os respectivos
originais para a devida autenticação por membro da Comissão Permanente de Licitação.
3.4 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto.
3.5 - No momento do Credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno
atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo V deste Edital.
3.6 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um
deles poderá representar apenas uma credenciada.
3.7 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da
licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.
3.8 - Caso exista algum fato que impeça a participação de qualquer licitante, ou mesmo tenha sido
declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública em qualquer âmbito (Federal,
Estadual ou Municipal), este fica impedido de participar da presente licitação, correspondendo à
simples apresentação da proposta a indicação por parte do licitante, de que inexistem fatos que
impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo assim o pregoeiro do disposto do art. 97 da
Lei 8.666/93.
3.9 - Os documentos apresentados pelas licitantes no credenciamento estão dispensadas da
apresentação no envelope de habilitação.
3.10 - Para fins de credenciamento exige-se que a empresa apresente Declaração que a empresa
atende aos requisitos do edital.
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3.12 - OS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO SÃO INDISPENSÁVEIS PARA A
PARTICIPAÇÃO NO CERTAME, ESTANDO DISPENSADAS AS LICITANTES QUE NÃO PUDEREM
SE FAZER PRESENTE, APENAS DOS DOCUMENTOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA
OFERTAR LANCES, DEVENDO OS DEMAIS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO ESTAREM
FORA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA.
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3.11 - Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório a
licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.
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4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo
estabelecido no ANEXO V deste Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2.
4.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 2
(dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da
proponente, os seguintes dizeres:
RAZÃO SOCIAL
Envelope nº 1 - Proposta
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATÃ-MG
A/C SETOR DE LICITAÇÕES
Pregão nº 021/2017
RAZÃO SOCIAL
Envelope nº 2 - Habilitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATÃ-MG
A/C SETOR DE LICITAÇÕES
Pregão nº 021/2017
4.3 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa,
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente,
sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da
licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.
4.4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para
autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.
5 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA

5.1 – Somente serão aceitas proposta com preços unitários iguais ou inferiores ao
previsto no Temor de Referência e Preço Máximo Admitido (Anexo I).
5.2 - A proposta deverá ser entregue em folha timbrada da empresa, ou, em folha A4 que
tenha todos os dados cadastrais da empresa, como: Razão Social, CNPJ, endereço
completo, telefone, e-mail para contato, agência e conta corrente para depósito no caso da
empresa ser vencedora do certame.
5.2.1 - Não serão aceitas propostas em folhas com timbre do município.
5.3. A proposta deverá ser apresentada datilografada ou digitada, rubricadas, sendo a última
datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara,
sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, (preferencialmente em folhas seqüencialmente
numeradas), e deverá conter:

5.3.3 - Descrição completa do produto ofertado, marca e/ou modelo, referências e
demais dados técnicos solicitados no Anexo I.
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5.3.2 - Razão social da empresa, telefone, e-mail e endereço completo;
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5.3.1 - Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias;
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5.3.4 - Preço unitário líquido, indicado em moeda nacional, onde deverão estar
incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais,
obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente
incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que
correrão por conta da licitante vencedora.
5.3.4.1 - Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no
preço até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas
as demais, se houver, também em eventual contratação.
6 - DA VALIDADE DA PROPOSTA:
6.1 - Os preços registrados por força deste processo terão validade de 12 (doze) meses, a contar da
data da assinatura do contrato.
6.2 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital e seus Anexos.
6.3 - O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável, salvo incidência do disposto na cláusula quinta
do Anexo III, minuta do contrato do edital de licitação em epígrafe.
7 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"
7.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os
quais dizem respeito a:
7.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
7.1.1.2 - Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
7.1.1.3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa;
7.1.1.4 - Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratandose de sociedade empresária ou cooperativa;
7.1.1.5 - Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas
tratando-se de sociedade não empresária acompanhado de prova da diretoria em
exercício;
7.1.1.6 - Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedida
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

7.1.2 - REGULARIDADE FISCAL
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7.1.1.8 - Os documentos relacionados nos itens 7.1.1.2 a 7.1.1.6 não precisarão
constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para
o credenciamento neste Pregão.

5

7.1.1.7 - Declaração do responsável legal pela empresa de que a empresa não possui
em seu quadro de funcionários: a) pessoas menores de 18 anos trabalhando em
horário noturno; b) pessoas menores de 16 anos trabalhando, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 anos.
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7.1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério
da Fazenda (CNPJ) (pessoa jurídica); Cédula de identidade ou equivalente (pessoa
física);
7.1.2.2 - Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Estadual da sede da
licitante, expedida pelo órgão competente;
7.1.2.3 - Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Municipal da sede da
licitante, expedida pelo órgão competente;
7.1.2.4 - Prova de regularidade conjunta de Tributos Federais e da Dívida Ativa da
União, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº1.751/2014;
7.1.2.6 - Certidão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS); (dispensado pessoa física)
7.1.2.7 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
7.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
7.1.3.1 - Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com prazo não superior à 90
(noventa) dias, da data designada para a sessão no presente certame.
7. 1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
7.1.4.1 - Pelo menos um atestado de capacidade técnica, emitido por órgão
público ou privado, atestando que o licitante já forneceu o objeto do certame
licitatório.
7.1.4.2 - Alvará Corpo de Bombeiro;
7.1.4.3 - Alvará de Localização e Funcionamento;
7.1.4.4 - Alvará Sanitário;
7.1.4.5 - Autorização Ambiental Resíduos de Classe I;
7.1.4.6 - Autorização Ambiental Transporte Intra estadual Classe I, (Caso os Residuos
de Saude forem para outro Estado.);
7.1.4.7 - Cadastro Técnico Federal;
7.1.4.8 - Certificado Cronotacografo Veiculo;
7.1.4.9 - CIPP - Certificado Inspeção Produto perigosos Veiculo;
7.1.4.10 - CIV - Certificado de Inspeção Veicular.
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7.1.5.1 - Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal
da licitante, assegurando a IDONEIDADE da empresa, ou seja a inexistência de
impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração. (ANEXO VI)

6

7.1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES
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7.1.6 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação
deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e
endereço respectivo, observando-se que:
7.1.6.1 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome
da matriz;
7.1.6.2 - Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial;
7.1.6.3 - Se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser
apresentados tanto os documentos da matriz quanto os da filial.
7.1.6.4 - serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
8 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
8.1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão,
iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração mínima
de 10 (dez) minutos.
8.2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de
pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo V
deste Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.
8.3 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por
conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
8.4 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste
Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas:
8.4.1 - cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste Edital;
8.4.2 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de
eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão
consideradas para apuração do valor da proposta.
8.5 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância
dos seguintes critérios:
8.5.1 - seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela;
8.5.2 - não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No
caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes.
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8.7 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances
de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente
de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.
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8.6 - Para efeito de seleção será considerado o menor preço do item.
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8.7.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de
lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa
da ordem de lances.
8.8 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de
menor preço, observada a redução mínima entre os lances de 1%.
8.9 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances.
8.10 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas
para essa etapa, na ordem crescente de valores, considerando-se para as selecionadas, o último preço
ofertado.
8.11 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço,
decidindo motivadamente a respeito.
8.12 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação
das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos
por ocasião do julgamento.
8.13 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos
de habilitação de seu autor.
8.14 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser
saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive
mediante:
8.14.1 - substituição e apresentação de documentos ou,
8.14.2 - verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
8.14.2.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser juntados aos
autos do processo de licitação os documentos passíveis de obtenção por meio
eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.
8.15.2.3 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não
sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será
inabilitada.
8.14.3 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
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9 – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA AS MEs E EPPs EM CONFORMIDADE COM A LEI
COMPLEMENTAR N. 123/2006
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8.15 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o
Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação, examinará a oferta subseqüente de menor preço,
negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as
condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor
atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
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9.1 - A licitante comprovadamente enquadrada como microempresa (ME) ou empresa de pequeno
porte (EPP) nos termos da Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações posteriores terá o
tratamento diferenciado e favorecido previsto nos itens deste Título.
9.2 - Para comprovar o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte a licitante
deverá apresentar, no ato do credenciamento, um dos seguintes documentos:
9.2.1 - Certidão expedida pela Junta Comercial da Unidade da Federação da sede da licitante,
comprovando a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, com data de
emissão não superior a 30 (trinta) dias.
9.2.2 - Prova de deferimento do pedido de opção pelo Simples Nacional.
9.2.3 - Balanço de Resultado Econômico (Demonstração do Resultado do Exercício – DRE)
referente ao exercício de 2015, autenticado na junta comercial da sede da licitante.
9.3 - Os documentos referidos no item anterior deverão ser apresentados no original, ou cópia
autenticada por cartório competente ou ainda cópia não autenticada juntamente com os respectivos
originais para a devida autenticação por membro da Equipe de Apoio.
9.4 - A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte terá, nesta licitação,
prazo diferenciado para apresentação dos documentos de regularidade fiscal;
9.5 - No prazo diferenciado para apresentação dos documentos de regularidade fiscal em
conformidade com a Lei Complementar n. 123/2006, a licitante enquadrada como microempresa ou
empresa de pequeno porte deverá apresentar esses documentos, mesmo com algum tipo de restrição,
e lhe será o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de declaração do vencedor deste processo,
para apresentá-los novamente já sem qualquer restrição.
9.6 - O prazo referido no item anterior poderá, a critério do Município de GURINHATÃ-MG, ser
prorrogado por mais 5 (cinco) dias úteis.
9.7 - A não regularização da documentação, no prazo previsto nos itens 5 e 6 deste título, conforme o
caso, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da
Lei nº 8.666/93, sendo facultado ao(a) Pregoeiro(a) convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação ou submeter o processo à Autoridade Competente para revogação.
10 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
10.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a
sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as
demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que
começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.
10.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito
de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
10.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente.

10.6 - A adjudicação será feita por item.
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10.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
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10.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.
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11 - DA FORMA DE PAGAMENTO
10.1 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu
vencimento começara a fluir da data de sua reapresentação.
10.2 - O pagamento será efetuado através de depósito bancário ou cheque a ser retirado na Tesouraria
Municipal em até 30 (trinta) dias a contar do fornecimento do objeto da licitação e da documentação
fiscal, devidamente atestada pela Administração.
12 - DA CONTRATAÇÃO
12.1 - A empresa (s) vencedora (s) do pregão terão prazo de 05 (cinco) dias para assinar o respectivo
contrato, sob pena das sanções legais cabíveis.
13 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
13.1 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar
de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 4º da Lei 10.520/02, pelo prazo
de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominações legais.
13.2 - Nos termos do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do contrato, a
contratada, garantida a prévia defesa, além das sanções previstas no item 6.7.2, da ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, ANEXO VI deste Edital, ficará sujeita às seguintes sanções:
13.2.1 - Advertência;
13.2.2 - Multa (definida no contrato);
13.2.3 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
este órgão promotor do certame, por prazo de até 2 (dois) anos;
13.2.4 - Declaração
de Inidoneidade
para
licitar
ou
contratar
com
a
Administração Pública em geral enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
13.3 - Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente descontado
da primeira parcela de preço a que a contratada vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1%
(um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
13.4 - Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á comunicação
escrita à empresa, e publicação no Órgão Oficial do Município (excluídas as penalidades de
advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato
seja registrado no cadastro correspondente.

15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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14.1 - Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.
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14 - DA GARANTIA CONTRATUAL
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15.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse
público, a finalidade e a segurança da contratação.
15.2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a
serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.
15.3 - Recusas ou impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria
ata.
15.4 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas
serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.
15.5 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município.
15.6 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados nos
instrumentos de publicação devidos.
15.7 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição
para retirada no Setor de Compras e Licitações, após a celebração do contrato.
15.8 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
Pregão.
15.8.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora deste Edital, que decidirá no prazo de
até 1 (um) dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas.
15.8.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
15.9 - Os Pedidos de esclarecimentos, impugnações, informações, encaminhados por e-mail,
fax, ou por qualquer outro processo eletrônico, não serão acatados, devendo os mesmos serem
protocolados diretamente junto ao Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de
GURINHATÃ-MG, no horário das 07:00 horas às 13:00 horas, em dias de expediente.
15.10 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
15.11 - Integram o presente Edital:

15.13 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca de Ituiutaba-MG.
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15.12 – Fica ressalvado à Prefeitura Municipal GURINHATÃ-MG., o direito de revogar total ou
parcialmente o presente certame, desde que observadas as disposições legais pertinentes.
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15.11.1 - ANEXO I - Termo de Referência;
15.11.2 - ANEXO II - Modelo de Proposta de Preços;
15.11.3 - ANEXO III - Modelo de Credenciamento;
15.11.4 - ANEXO IV- Modelo de Declaração de Atendimento ao art. 27, inciso V, da Lei nº
8.666/93;
15.11.5 - ANEXO V - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
15.11.6 - ANEXO VI - Modelo de Declaração de Idoneidade da Empresa;
15.11.7 - ANEXO VII – Minuta Contrato
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Gurinhatã-MG., 17 de março de 2017.
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Iasmin Souza Araújo
PREGOEIRA
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO Nº 027/2017
PREGÃO Nº 021/2017
1. Objeto licitado:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Coleta, pesagem, transporte,
tratamento e destino final de Resíduos de Serviços de Saúde.
2. Especificação do objeto/Estimativa de Despesa:
ITEM
01

QUANT.

UNID.

DESCRIÇÃO

2.200

KG

Coleta, pesagem, transporte, tratamento e
destino final de Resíduos de Serviços de
Saúde.

VALOR
KG
12,10

VALOR
TOTAL
26.620,00

3- Do objetivo e da finalidade:
Assegurar as condições mínimas nas etapas de manejo do gerenciamento dos Resíduos de Serviço de
Saúde, especialmente na coleta, transporte externo, tratamento e destinação final dos RSS gerados
pelos setores de saúde, como vista a preservar a Saúde Pública e ao Meio Ambiente.
A presente contratação tem por finalidade coletar, pesar, transportar, tratar e dar destinação final
adequada a todo e quaisquer Resíduos de Serviço de Saúde – RSS, lixo patológico e orgânico,
apresentado pelo gerador/prestador, sob fiscalização da CONTRATANTE, como também dos setores
vistoriados e fiscalizados da Administração Pública, respeitando todas as
legislações pertinentes e vigentes.
4. Da descrição dos serviços
De acordo com a resolução ANVISA nº 306/04 e a Resolução CONAMA nº 358/2005, são definidos
como geradores de RSS todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou
animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios analíticos
de produtos para a saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de
embalsamamento, serviços de medicina legal, drogarias e farmácias inclusive as de manipulação;
centro de controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores,
produtos de materiais e controles para diagnóstico
in vitro, unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura, serviços de tatuagem,
dentre outros similares.
5. Da classificação dos resíduos de serviço de saúde (RSS)

Os Resíduos do Serviço de Saúde ocupam um lugar de destaque, pois merecem atenção especial em
todas as suas fases de manejo (segregação, condicionamento, armazenamento, coleta, transporte,
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Os Resíduos de Serviços de Saúde são partes importantes do total de resíduos sólidos urbanos, não
necessariamente pela quantidade gerada (cerca de 1% a 3% do total), mas pelo potencial de risco que
representam à saúde e ao meio ambiente.
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A classificação dos RSS vem sofrendo um processo de evolução contínuo, na medida em que
são introduzidos novos tipos de resíduos nas unidades de saúde e como resultado do conhecimento do
comportamento destes perante o meio ambiente e a saúde, como forma de estabelecer uma gestão
segura com base nos princípios da avaliação e gerenciamento dos riscos envolvidos na sua
manipulação.
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tratamento e disposição final) em decorrência dos imediatos e graves riscos que podem oferecer, por
apresentarem componentes químicos, biológicos e radioativos.
Os RSS são classificados em função de suas características e conseqüentes riscos que podem
acarretar ao meio ambiente e à saúde.
De acordo com resolução ANVISA nº 306/04 e Resolução CONAMA nº 358/05, os RSS são
classificados em cinco grupos: A, B, C, D e E.
Grupo A
Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem
apresentar risco de infecção.
- A1:
- Culturas e estoques de microorganismos; resíduos de fabricação de produtos biológicos, exceto os
hemoderivados; descarte de vacinas de microorganismos vivos ou atenuados; meios
de cultura e instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas; resíduos de
laboratórios de manipulação genética.
- Resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de
contaminação biológica por agentes classe de risco 4, microorganismos 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
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.
- A2:
- Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais submetidos a
processos de experimentação com inoculação de microorganismos, bem como suas forrações, e os
cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de microorganismos 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 estrutura menor que 25 centímetro ou idade gestacional menor
que 20 semanas, que não tenham valor científico ou legal e não tenha havido requisição pelo paciente
ou familiares.
- A4:
- Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados.
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- 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 microorganismo
causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente importante
ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido.
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- Filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; membrana filtrante de equipamento médicohospitalar e de pesquisa, entre outros similares.
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- Resíduos de tecido adiposo provenientes 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) e outros resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos ou
de estudos anátomo-patológicos ou de confirmação diagnóstica.
- Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais não submetidos a
processos de experimentação com inoculação de microorganismos, bem como suas forrações.
- Bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão.
- A5:
- Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes ou escarificantes e demais materiais
resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de
contaminação com príons.
GRUPO B
Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio
ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e
toxicidade.
- Produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; antineoplásticos; imunossupressores;
digitálicos; imunomoduladores; anti-retrovirais, quando descartados por serviços de saúde, farmácias,
drogarias e distribuidores de medicamentos ou apreendidos e os
resíduos e insumos farmacêuticos dos medicamentos controlados pela Portaria MS nº 344/98 e
suas atualizações.
- Resíduos de saneantes, desinfetantes, resíduos 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, conforme classificação da NBR 10004 da ABNT
(tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos).
GRUPO E
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, e todos os utensílios de vidro quebrados no
laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placa de Petri) e outros similares.

Todos os funcionários envolvidos na coleta deverão uniformizados e utilizar crachá constando
foto, nome da empresa, telefone, nome e função do profissional e deverá ser portado na altura
do peito para identificação imediata.

Página

Os funcionários da empresa vencedora do certame licitatório, quando da coleta deverão ter recebido
treinamento e orientação para a execução do serviço. É obrigatório o uso de uniformes e equipamentos
de proteção individual conforme determinados na Lei e normas que
regem os serviços ora licitados.
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6. Do pessoal
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7. Do transporte dos resíduos
O transporte dos resíduos de serviços de saúde, objeto deste memorial, será feito em veículos
apropriados, compatíveis com as características dos resíduos, obedecerá as seguintes regras: Deverão
ser transportados em veículos com compartimentos exclusivos, não sendo permitido seu transporte
conjunto com pessoas ou outros tipos de resíduos, materiais ou substâncias; O carro transportador
deverá ser fechado, com caçamba estanque, que não permita vazamento de líquidos. Estes hão de ser
construídos com material resistente à lavagem, liso e sem arestas, como por exemplo: plástico, fibra de
vidro e aço inoxidável (carro de madeira não são permitidos). A capacidade máxima deste veículo
precisa estar de acordo com as normas vigentes de segurança e medicina do trabalho. Os carros
deverão ainda apresentar abertura em toda a face superior, com tampa leve e de fácil manejo e se
tiverem mais de 150 litros de capacidade, fundo com caimento e dreno tipo válvula de pia, com tampa
para escoamento da água de lavagem;
As operações de transporte deverão ser realizadas em instalações adequadas, garantindo a
inviolabilidade das embalagens, a segurança do trabalhador envolvido e a preservação do meio
ambiente;
Os veículos que transportam material infectante deverão ser identificados, usando, para isto, nos
quadros lados, o desenho previsto na legislação.
8. Do tratamento e destinação final dos RSS
Os serviços contratados deverão ser efetuados de acordo com as legislações vigentes.
Os sistemas de tratamento de RSS devem ser objeto de licenciamento ambiental, de acordo com a
Resolução CONAMA nº 237/97 e são passíveis de fiscalização e de controle pelos órgãos de vigilância
sanitária e de meio ambiente.
Consiste na disposição definitiva de resíduos no solo ou em locais previamente preparados para
recebê-los. Pela legislação brasileira a disposição deve obedecer a critérios técnicos de construção e
operação, para as quais é exigido licenciamento ambiental de acordo com a Resolução CONAMA nº
237/97.
9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa referente ao serviço objeto do presente Termo de Referência será emprenhada na seguinte
dotação orçamentária:
01.09.02 – 10.301.0007.3.3.90.39 – Ficha 219.
10- DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
10.1 - A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente
edital ficará sujeita às penalidades previstas no art. 7º da lei 10.520/02, bem como aos artigos 86 e 87
da Lei nº 8.666/93.
10.2 -Nos termos do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste contrato, a
contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções:

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
promotor do certame, por prazo de até 2 (dois) anos;

contratar com este órgão
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b) Multa (definida no contrato);
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a) Advertência;

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATÃ
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d) Declaração de Inidoneidade para
licitar
ou contratar com a Administração Pública
em geral enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da
sanção aplicada com base na alínea anterior.
10.3 - Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente descontado
da primeira parcela de preço a que a contratada vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1%
(um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á comunicação escrita à
empresa, e publicação no Órgão Oficial do Município (excluídas as penalidades de advertência e multa
de mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato seja registrado no
cadastro correspondente.
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Iasmin Souza Araújo
Pregoeira
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA
PROPOSTA DE PREÇOS
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Coleta, pesagem,
transporte, tratamento e destino final de Resíduos de Serviços de Saúde, classe “A”, “B”
Objeto
e “E”, gerados pela Município, de acordo com a resolução CONAMA 358/05 e RDC
306/04 ANVISA, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de
Referência.
Processo nº
Modalidade
___/2017
Pregão Presencial nº ___/2017
Razão Social
CNPJ/CPF
Prazo de Validade da Proposta
Local e Data
___________________/___, ____ de ______________ de _______
Dados Bancário
Conta: _____________ Agência ___________________ Banco __________________

Assinatura do Proponente
ITEM

QUANT.

UNID.

DESCRIÇÃO

2.200

KG

Coleta, pesagem, transporte, tratamento e destino
final de Resíduos de Serviços de Saúde.

VALOR
KG

VALOR
TOTAL
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Nos preços apresentados deverão estar inclusos todos os custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, serviços, contribuições
sociais, previdenciárias, seguros, treinamento, lucro, despesas de locomoção, estadias, mão
de obra de instalação, assim como possíveis despesas acessórias, necessárias ao
cumprimento integral do objeto.

Obs:
Utilizar papel com timbre da empresa ou apor carimbo padronizado da empresa.
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Carimbo da Empresa/Proponente
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ANEXO III – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento credenciamos o(a) Sr.(a) _____________________________, portador do
documento de Identidade nº ________________ a participar das reuniões relativas ao Processo
Licitatório n.º ___/2017, modalidade Pregão Presencial ____, o(a) qual está autorizado(a) a requerer
vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir e interpor recursos,
rubricar documentos e assinar atas, a que tudo daremos por firme e valioso.

_____________ - MG, ___ de ______________ de _______.

___________________________________

Obs.:
Utilizar papel com o timbre da empresa ou apor carimbo padronizado da empresa.

Página
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Assinatura do Responsável pela Empresa
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V, DA LEI Nº
8.666/93

DECLARAÇÃO

A empresa (informar a razão social da licitante), inscrita no CNPJ sob o nº ___________________, por
meio de seu representante legal, o Sr.

__________________________, portador do RG nº

___________, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de atendimento ao disposto no inciso V do
art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993 que:

a) Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
b) Não emprega menor de dezesseis anos, ressalvado os maiores de quatorze anos e na condição de
aprendiz.

___________________ - MG, ___ de ________________ de _____

Obs.:
Utilizar papel com o timbre da empresa ou apor carimbo padronizado da empresa.
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Nome e assinatura do Representante legal
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa ..........(nome da empresa), inscrita no CNPJ/MF Nº ........(n° do CNPJ),
sediada em (endereço completo), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr (a)........... (nome
do representante), portador(a) da Carteira de Identidade n°....... (n° da CI) e do CPF n° ............(n° do
CPF), DECLARA, sob as penas da Lei que:

a) Cumpre todos os requisitos de habilitação exigidos no Edital do Pregão Presencial Nº __/2017,
quanto às condições de qualificação jurídica, de Regularidade fiscal, e econômico-financeira, bem
como de que está ciente e concorda com o disposto em Edital em referência;

(Local e Data)

____________________________________
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Obs.:
Utilizar papel com o timbre da empresa ou apor carimbo padronizado da empresa.
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Representante Legal
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE DA EMPRESA

À Comissão de Licitação Permanente

A empresa.........................................................................., inscrita no CNP sob
nº.................................................., estabelecida no endereço........................................, através de seu
representante legal, DECLARA, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou
contratar com a Administração Pública, portanto inexiste impedimento legal para licitar ou contratar
com a Administração

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Em...........de..................................de..................

Página
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__________________________________________________
Representante Legal da Empresa
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ANEXO VIII – MINUTA CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº _____/2017 QUE ENTRE SI FIRMAM:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATÃ - MG E
_____________________________________
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE GURINHATÃ-MG., dotado de personalidade jurídica de direito
Público, com sede administrativa na Prefeitura Municipal de Gurinhatã-MG, sito na Av. Getúlio Vargas,
925, Centro – CEP: 38.310-000 – Gurinhatã-MG, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,
WENDER LUCIANO ARAUJO SILVA, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade à Rua
Joaquim Severino da Silva, 140, Centro, CEP: 38.310-000, Gurinhatã-MG., inscrito no CPF sob nº
849130536-04, RG MG-421.230.240 SSP/MG,
através de seu órgão central de execução
administrativa e financeira doravante denominado simplesmente CONTRATANTE; e
CONTRATADA: ______________________, inscrito sob o CNPJ/CPF _____________, com endereço
na __________________, ____, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente contrato
em conformidade com o processo licitatório nº xxx/2017, na modalidade Pregão Presencial nº
xxx/2017, como especificado na cláusula primeira, amparado pela Lei Federal nº 8.666/93 modificada
pela Lei Federal nº 8.883/94, naquilo que couber, e mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Coleta, pesagem,
transporte, tratamento e destino final de Resíduos de Serviços de Saúde, classe “A”, “B” e “E”, gerados
pela CONTRATANTE, de acordo com a resolução CONAMA 358/05 e RDC 306/04 ANVISA.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1 - Os serviços ocorrerão a partir da expedição da Autorização de serviço que será emitida após a
assinatura do contrato, correndo por conta da empresa proponente todas as despesas pertinentes, tais
como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.
2.1.1- A coleta e pesagem do material deverá ser feita na Unidade Mista de Saúde e acompanhada por
funcionário autorizado, e, logo após a conferência, deverá ser conduzido ao veículo que fará o
transporte.
2.1.2- A coleta deverá ser efetuada quinzenalmente, em dia especificado na Autorização de serviço, no
horário das 08 (oito) às 16 (dezesseis) horas.
2.2 - Na Autorização de serviço constará o nome e sobrenome do responsável pela emissão da
Autorização e o nome do(s) funcionário(os) que ficarão autorizados a em acompanhar a coleta e
pesagem do material, a data e horário da(s) coleta(s) e o endereço.
CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA
3.1 - O contrato vigerá a partir da assinatura até o dia 31/12/2017.

4.2- O valor do contrato onerará recursos da seguinte dotação orçamentária: 01.09.02 –
10.301.0007.3.3.90.39 – Ficha 219.
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4.1- O valor global deste contrato é de R$ ________ (__________________) sendo que o valor por
cada quilo coletado é de R$ _____ (_____________________) com faturamento mínimo de 220 KG
por mês.
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CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, DOS RECURSOS E DO PAGAMENTO
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4.3- O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias a partir do recebimento da Nota Fiscal, por
meio de cheque nominal ou em conta corrente indicada pela empresa contratada.
4.3.1- Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente
solicitado ao contratado, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que
deverá ser encaminhada a esta Prefeitura Municipal no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
4.3.1.1- Caso o contratado não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para
pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação.
CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1- Não ceder ou transferir, total ou parcialmente, o presente contrato a terceiros, sob pena de
rescisão.
5.2- Responsabilizar-se pelas operações de transporte, carga e descarga.
5.3- Manter durante toda a execução deste contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas,
assim como todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação, apresentando
documentação revalidada se algum documento perder a validade.
5.4. A coleta deverá ser realizada com pessoal altamente capacitado, preparado e uniformizado. Os
sacos plásticos contendo lixo deverão ser pesados em balança eletrônica digital e depois levados ao
veículo transportador, por carrinhos próprios para o serviço.
5.5. Realizar a coleta em conformidade com a Autorização de Serviço.
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
6.1- Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento.
6.2- Indicar responsável pelo acompanhamento da execução deste contrato.
6.3- Permitir acesso dos funcionários da CONTRATADA ao local determinado para a coleta do
material.
6.4- Comunicar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na prestação do serviço.
CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA
7.1- Nos termos do Art. 56 “caput” da Lei Federal Nº. 8.666/93 e demais alterações posteriores, não
será exigida da contratada a prestação de garantias.
CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO E SANÇÕES
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8.2. O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência da hipótese
prevista no artigo 78, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, autorizam, desde já, o
CONTRATANTE a rescindir, unilateralmente, este contrato, independentemente de interpelação
judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de
inadimplência.
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8.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para este certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito à sanção prevista no artigo 7º
da Lei Federal nº 10.520/02.
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8.2.1. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, por dia de
atraso para a coleta do material, até o 15º (décimo quinto) dia, sem prejuízo das demais penalidades
previstas na Lei no 8.666/93;
8.2.2. Multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, a partir do 16º (décimo sexto)
até o 30º (trigésimo) dia de atraso na coleta do material ou no descumprimento das obrigações
assumidas, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei no 8.666/93;
8.2.3. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato:
a) quando o atraso na coleta do material ultrapassar 30 dias da data que deveria ser efetuada;
b) pelo descumprimento das obrigações relativas às legislações vigentes da ANVISA, do Ministério da
Agricultura, do Ministério do Meio Ambiente, Normas Técnicas da ABNT, e demais Leis e Decretos que
regulamentam a prestação de serviços objeto deste Pregão.
8.3 - A CONTRATADA está sujeita às sanções previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal n.º
8.666/93 e alterações vigentes.
CLÁUSULA NONA – FORO
9.1- O foro competente para toda e qualquer ação decorrente do presente contrato é o Foro da
Comarca de Ituiutaba - MG.
9.2- E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato para todos os fins de direito.

Gurinhatã-MG, ____ de ___________ de 2017

WENDER LUCIANO ARAUJO SILVA
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
CPF: XXXXXXXXXXX
CONTRATADO

_________________________________________
TESTEMUNHA 1
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__________________________________________
TESTEMUNHA 2

