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EDITAL  
  

PREGÃO PRESENCIAL 
 
 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°. 026/2021  

PROCESSO: 061/2021 

DATA DA REALIZAÇÃO: 21/10/2021 

HORÁRIO: 09h00min horário de Brasília 

LOCAL: Departamento de Compras e Licitações – Prefeitura Municipal  

ENDEREÇO: Praça Rio Branco, 71 – Centro – Monte Azul Paulista – SP.   

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA, Estado de São Paulo, 
localizada na Praça Rio Branco, nº 86, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de todos 
os interessados, a abertura de procedimento de licitação, na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL nº 026/2021, instaurado pelo processo nº 061/2021, do tipo menor 
preço do item por kg, tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA   COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO 
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B 
e E DO MUNICÍPIO, (INCLUSIVE CARCAÇAS DE PEQUENOS ANIMAIS), 
CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA N.º 358/2005, RESOLUÇÃO RDC ANVISA 
N.º 306/2004, RESOLUÇÃO SMA 33/2006 E DA LEI ESTADUAL 12.300/2006, 
mediante as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
O referido pregão será regido com base as normas estabelecidas pela Lei Federal nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 
8.883/94 e 9.854/99; Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002;  Decreto Municipal 
nº 2136, de 04 de Junho de 2.009, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber Lei nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, com as alterações da Lei Complementar nº 147, de 07 
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de Agosto de 2014,  e demais legislações pertinentes, mediante as condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
 
As propostas deverão obedecer às especificações estabelecidas por este instrumento 
convocatório e seus 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 no Departamento de Compras e 
Licitações , situado na Prefeitura Municipal, na Praça Rio Branco, 86 – Centro – 
Monte Azul Paulista – SP., iniciando-se às 09h00min, horário de Brasília, do 
dia 21/10/2021, e os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro Carlos Eduardo 
Pereira de Souza, designado através da Portaria nº 3881, de 04 de Janeiro de 2.016, com 
o auxílio dos membros da Equipe de Apoio. 

 
A sessão de processamento do pregão será realizada no Departamento de Compras e 
Licitações , situado na Prefeitura Municipal, na Praça Rio Branco, 86 – Centro – Monte 
Azul Paulista – SP., iniciando-se às 09h00min, horário de Brasília, do dia 21/10/2021 e os 
trabalhos serão conduzidos pelo PREGOEIRO, auxiliado pela EQUIPE DE APOIO,  
conforme designação contida nos autos do processo 
 
As empresas interessadas poderão entrar em contato com o Setor de Licitação, na sede 
administrativa da Prefeitura Municipal, na Praça Rio Branco, nº 71 para obter 
informações sobre o processo de licitação, inclusive pelo telefone (17) 3361-9501. O 
presente Edital também será disponibilizado gratuitamente através do site: 
http://www.monteazulpaulista.sp.gov.br 

 
 
1 – DO OBJETO: 
 

                   1.1 –CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA   COLETA, 
TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B e E DO MUNICÍPIO, (INCLUSIVE 
CARCAÇAS DE PEQUENOS ANIMAIS), CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA 
N.º 358/2005, RESOLUÇÃO RDC ANVISA N.º 306/2004, RESOLUÇÃO SMA 33/2006 
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E DA LEI ESTADUAL 12.300/2006, mediante as condições estabelecidas neste Edital e 
seus anexos. 

 
                  1.2 - O quantitativo estimado de lixo hospitalar a ser tratado mensalmente é 
de aproximadamente 1.600 (Um mil e seiscentos) quilos/mês, perfazendo o total de 
19.200 (dezenove mil, duzentos quilos) para o período de 12 meses.  

 
 

2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
 
2.1. Poderão participar desta Licitação toda e qualquer firma individual ou 

sociedade, regularmente estabelecida no País, que seja especializada e credenciada no 
objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas 
contidas neste Edital e seus Anexos, e conforme as condições abaixo: 

 
2.2. As licitantes que comprovarem o enquadramento como microempresa 

ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06 
terão tratamento diferenciado das demais, consoante, disposições constantes nos arts. 
42 a 45 do mesmo diploma legal. 

 
2.3.  Encontram-se impedidos de participar do presente certame os 

interessados  
 

2.3.1.  Estrangeiras que não funcionem no País;  
 
2.3.2. Reunida sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de 

constituição;  
 
2.3.3. Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com 

esta Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores; 

  
  2.3.4. Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 7º da Lei nº 

10.520/2002, e sumula 51 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
 

2.3.5. Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei nº 
9.605/1998;  

 
      2.3.6. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas; 
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      2.3.7. Empresas que se submetam nas hipóteses do art. 9º da Lei nº 
8.666/1993; 

 
2.4 – Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa 

licitante, sob pena de responsabilidade administrativa e penal cabíveis, conforme 
legislação vigente.  

 
 

3 – DO CREDENCIAMENTO: 
 
Observação: ,(apresentar fora dos envelopes I (proposta) e  II (documentos 

de habilitação); 
 

3.1. Para o credenciamento, as empresas interessadas deverão apresentar os 
seguintes documentos: 

 
a) em sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa licitante, cópia do 

respectivo estatuto ou contrato social, DEVIDAMENTE AUTENTICADO POR 
CARTÓRIO COMPETENTE, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;  

 
b) em sendo representante ou procurador, instrumento público ou particular 

de procuração; ou carta de credenciamento, conforme o modelo de que trata o Anexo 
II, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preços, interpor 
e renunciar ao direito de recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
acompanhado da cópia do respectivo estatuto ou contrato social, DEVIDAMENTE 
AUTENTICADO POR CARTÓRIO COMPETENTE, correspondente ao documento 
que comprova os poderes do mandante, quem outorga os poderes ao credenciado; 

 
c) visando o exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº 123, 

de 14 de dezembro de 2006, enquadradas como Microempresas ou Empresas de 
Pequeno Porte e demais condições estabelecidas na Lei Complementar 147, de 07 de 
Agosto de 2014, Decreto Federal nº 8.538 de 06 de Outubro de 2015, os representantes 
de microempresas ou empresas de pequeno porte deverão apresentar declaração 
elaborada de acordo com o modelo estabelecido no Anexo III deste Edital,( 
apresentada fora dos envelopes I (proposta) e II (documentos de habilitação); 
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d) o representante legal e ou o procurador deverão identificar-se exibindo 
documento oficial que contenha sua foto. 

 
3.2. Será admitido na sessão pública deste Pregão apenas 1 (um) 

representante para cada empresa licitante, devidamente credenciado, sendo que as 
demais pessoas presentes poderão assistir ao ato público, mas sem direito a voz ou 
qualquer manifestação pessoal. O representante já credenciado para o certame em 
epígrafe, caso necessite em qualquer fase do processo, substabelecer para outro os 
poderes a ele conferido poderá fazer somente se a carta de credenciamento ou a 
procuração trouxer expresso tal investidura, e desde que o outro não seja representante 
de uma das licitantes participantes do certame.  

 
3.3.  O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, 

ainda que presente, não puder praticar os atos em seu nome por conta da apresentação 
de documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de 
negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou renunciar ao direito de recurso, 
ficando, mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser 
considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço. 
 

3.4.  Encerrada a fase de credenciamento, não serão admitidos 
esclarecimentos de eventuais licitantes retardatários.  

 
3.5. Encerrada a fase de credenciamento, as empresas licitantes entregarão 

ao Pregoeiro a declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte (modelo no 
anexo III), se essa já não houver sido entregue junto ao credenciamento. E também a 
declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de fatos 
impeditivos à habilitação, e, a declaração de que não está impedida de contratar com 
a Administração Pública, de acordo com os modelos de que tratam os Anexos IV e V, 
respectivamente ( apresentada fora dos envelopes I (proposta) e II  (documentos de 
habilitação); 
 

 
4 – DOS ENVELOPES PROPOSTAS E DOCUMENTOS: 
 
A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados 

separadamente, em dois envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte 
externa a razão social da empresa licitante, bem como o número do presente Pregão, a 
saber: 
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      ENVELOPE I – PROPOSTA DE PREÇOS 

DENOMINAÇÃO SOCIAL DA PROPONENTE 
 

 
 
                         À 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE AZUL PAULISTA-SP                     
PROCESSO DE COMPRAS Nº 061/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE, 
TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS 
GRUPOS A, B e E DO MUNICÍPIO, (INCLUSIVE CARCAÇAS DE PEQUENOS ANIMAIS), 
CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA N.º 358/2005, RESOLUÇÃO RDC ANVISA N.º 306/2004, 
RESOLUÇÃO SMA 33/2006 E DA LEI ESTADUAL 12.300/2006, MEDIANTE AS CONDIÇÕES 
ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 
 
 

DATA E HORA: 21/10/21 as 09:00 HORAS 
 
 
 
 
 
 

ENVELOPE nº II – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

DENOMINAÇÃO SOCIAL DA PROPONENTE 
 
                         À 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTE AZUL PAULISTA-SP                     
PROCESSO DE COMPRAS Nº 061/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021 
 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE, 
TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS 
GRUPOS A, B e E DO MUNICÍPIO, (INCLUSIVE CARCAÇAS DE PEQUENOS ANIMAIS), 
CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA N.º 358/2005, RESOLUÇÃO RDC ANVISA N.º 306/2004, 
RESOLUÇÃO SMA 33/2006 E DA LEI ESTADUAL 12.300/2006, MEDIANTE AS CONDIÇÕES 
ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 
 
 

 
                          DATA E HORA: 21/10/2021 as 09:00 HORAS 
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5 – DO ENVELOPE DA PROPOSTA: 
 
5.1 – A proposta deverá conter :  

 
a)  número do processo ( nº 061/2021 e o numero deste PREGÃO ( 026/2021);  
 
b)  razão social da proponente, CNPJ(MF), endereço completo, telefone , fax , 

endereço eletrônico ( e-mail) ,  e este último se houver, para contato.  
 
c)   apresentar a descrição detalhada do objeto do pregão em conformidade 

com as especificações contidas no anexo I. A descrição referida dever  firme e precisa , 
sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter 
mais de um resultado do item; ser formulada em uma única via, datilografada ou 
digitada, de forma clara e precisa, sem emendas, borrões, ressalvas, rasuras ou 
entrelinhas, datada, carimbada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo 
procurador, em português e com suas páginas numeradas seqüencialmente, contendo: 

 
d) indicação dos preços unitário por Kg, e valor total da proposta, expressos 

em numeral, e em extenso,  em moeda corrente, somente até 02 (duas) casas decimais,  
após a vírgula; 

 
e)  PRAZO DE PAGAMENTO: MENSALMENTE, em até 15 (quinze) dias 

após a prestação dos serviços, devidamente atestado pela unidade, mediante 
apresentação da respectiva nota fiscal/fatura acompanhada dos demais documentos 
fiscais, inclusive comprovante da seguridade social (INSS e FGTS), comprovante 
atestando o peso recolhido, e atestado dos serviços realizados, o qual deverá 
acompanhar a respectiva nota fiscal.  

 
f)   Validade da proposta, cujo prazo não deverá ser inferior a 60 (sessenta) 

dias, contados da data de sua apresentação neste certame de licitação. 
 
g)  Prazo de vigência para prestação dos serviços de publicação: 12 (doze) 

meses, contados da assinatura do contrato; 
 
5.2 – A ocorrência de eventuais incorreções decorrentes da transcrição da 

proposta no impresso próprio da empresa licitante será de sua inteira responsabilidade, 
podendo implicar desclassificação, por ocasião da análise e julgamento pelo Pregoeiro. 
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       5.3 – Nos preços propostos estarão previstos, além do lucro, todos os custos 
diretos e indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do PREGÃO, 
envolvendo, entre outras despesas, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais, 
previdenciárias, trabalhistas, fundiárias; enfim, por todas as obrigações e 
responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo que não expressas no 
presente contrato, garantindo-se este durante toda a vigência do Pregão, exceto quando 
aos preços nas hipóteses de desequilibro econômico-financeiro previsto na legislação 
incidental. 

 
                   5.4 – Não será admitida proposta comercial que apresente preços simbólicos, 
irrisórios, de valor zero, ou inexequíveis, incompatíveis com os valores das despesas 
diretas e indiretas dos insumos do mercado, acrescidos dos respectivos encargos legais. 
. 

Nota 1: Caso a empresa deixe de constar em sua proposta o prazo de 
validade da proposta, condições de pagamento e prazo de entrega, ficará entendida a 
aceitação das condições constantes do Edital, considerando-se deste modo à 
classificação da proposta, porém, se apresenta, e essa for contrária ao estabelecido no 
Edital, a proposta não será classificada para fase de lances.  

 
 

6 – DO ENVELOPE 01 - DOCUMENTAÇÃO 
 

                  6.1 – Os documentos exigidos para fins de habilitação preliminar no certame, 
acondicionados no envelope nº 01, são os seguintes: 
 
 

      6.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
 a) cópia da cédula de identidade do proponente ou sócio(s)-proprietário(s); 
 
 b)  registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
 c) Em se tratando de sociedades empresariais, comerciais, EIRELI, ou 
sociedade simples, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta comercial ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos 
termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
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 c1) Os documentos descritos no subitem “a” deverão estar acompanhados de 
todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor; 
 
 d) Decreto de autorização, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no pais, quando a atividade assim o exigir; 
 
 

 6.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

 a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;  
 
 b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 
 
 c) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal 
do domicílio ou sede do licitante ou outra equivalente, na forma da lei, mediante a 
apresentação das seguintes certidões: 
 
 c1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou  Certidão Conjunta Positiva 
com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais ( inclusive as contribuições 
sociais) e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;  
 
 c2) Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços expedida pela Secretaria da Fazenda ou; Certidão Negativa de 
Débitos Tributários expedidos pela Procuradoria Geral do Estado ou; declaração de 
isenção ou; de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as 
penas da lei; 
 
 c3) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos 
Municipais (Tributos Mobiliários), relativo ao domicílio ou sede do proponente, 
expedida pela Secretaria Municipal de Finanças. O proponente com filial no município 
de Monte Azul Paulista fica obrigado a fornecer a certidão relativa a esta Filial, para 
atendimento do item; 
 
 d) prova de regularidade relativa Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), por meio da apresentação da CRF - Certidão de Regularidade Fiscal, 
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demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 
lei; 
 
 e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNDT), ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento 
à Lei nº 12.440/2011 e á resolução Administrativa TST nº 1470/2011.  
 
 6.1.2.1.  A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas 
de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura de contrato, e não 
como condição para participação na licitação. 
 
 6.1.2.2.  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da 
microempresa e empresa de pequeno porte, às mesmas será assegurado o prazo de 
cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá apos divulgação do resultado da fase 
de habilitação, prorrogáveis por igual período, quando requerida e justificada pela 
referida proponente, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, a realização de pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  
 
 6.1.2.3. A não regularização da documentação no prazo previsto no item 
anterior implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 
contrato, ou revogar a licitação. 
 
 
   6.1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  
 
                   a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
 
                    Obs: A Licitante em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá 
comprovar o cumprimento das obrigações do plano de recuperação 
judicial/extrajudicial sempre que solicitado pelo responsável pelo acompanhamento e 
recebimento deste Registro de Preços e, ainda, na hipótese de substituição ou 
impedimento do administrador judicial, comunicar imediatamente, por escrito, ao 
Responsável pelo Acompanhamento e Recebimento 
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6.1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
                a) Apresentar registro ou inscrição na entidade profissional competente 
(CREA), em nome da empresa; deverá apresentar também Registro no Conselho 
Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA), de pelo menos 1 (um) 
Responsável técnico por sua empresa, na área de Engenharia Ambiental.  
 

  b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível com o objeto desta licitação, mediante  a apresentação de Atestado(s), com 
registro(s) no CREA, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito publico ou privado, 
comprovando a execução dos serviços compatíveis, com a complexidade e proporção 
do objeto, no(s) qual (ais) indiquem(m) execução de no mínimo 50% do serviço similar 
ao objeto desta licitação, de acordo com a Sumula 24 do TCE/SP. 

 
19.200 Kg x 50% = 9.600 KG 
   
 
 6.1.5. - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR  
 
                   a ) - Alvará de Funcionamento da empresa emitido pela Prefeitura da cidade 
onde está instalada a empresa licitante, comprovando que esteja apta ao funcionamento da 
atividade, objeto da licitação; ( dentro envelope II – Documentos de Habilitação)  
 
                  b) declaração de que não há impedimento para contratar com a 
Administração Pública assinada por quem de direito, devendo o subscritor estar 
devidamente identificado e a declaração estar redigida conforme os parâmetros 
explicitados no Anexo V  ) fora dos envelopes  I proposta e II – Documentos de 
Habilitação)  
 
                  c) declaração da licitante, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do 
artigo 7º da Constituição Federal, e no artigo 27, V, da Lei de Licitações, 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, a partir de 
14 (quatorze anos) – Anexo VII; ( dentro envelope II – Documentos de Habilitação)  
 
                d) declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e 
inexistência de fatos impeditivos à habilitação, assinada por quem de direito, devendo 
o subscritor estar devidamente identificado e a declaração estar redigida conforme os 
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parâmetros explicitados no Anexo IV deste Edita ( fora dos envelopes  I proposta e II – 
Documentos de Habilitação)  
 
                  e) declaração do proponente de que examinou e recebeu os documentos 
técnicos constantes do edital e de que tomou conhecimento de todas as informações 
para cumprimento das obrigações objeto da licitação, Anexo VI ; ( dentro envelope II – 
Documentos de Habilitação)  
 
                  f) As microempresas e empresas de pequeno porte, visando ao exercício da 
preferência prevista na Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar 
nº 147/14 e Decreto nº 8.538/15, deverão apresentar Declaração de acordo com o 
modelo estabelecido no Anexo III deste Edital Edita ( fora dos envelopes  I proposta e 
II – Documentos de Habilitação)  
 
             g) – Declaração que possui Licença operacional, de acordo 
com o art. 21, inciso IX, Lei 12.305/2010. APRESENTAR A RESPECTIVA 
LICENÇA NA ASSINATURA DO CONTRATO. ( dentro envelope II – Documentos 
de Habilitação)  
 
             h) Declaração de que possui o Certificado de inspeção para 
transporte de produtos perigosos – CIPP. APRESENTAR o RESPECTIVO 
CERTIFICADO NA ASSINATURA DO CONTRATO. ( dentro envelope II – 
Documentos de Habilitação)  
 
             i) – Declaração que possui o Certificado de Inspeção Veicular – 
CIV. APRESENTAR O RESPECTIVO CERTIFICADO NA ASSINATURA DO 
CONTRATO.  ( dentro envelope II – Documentos de Habilitação)  

 
             J) – Declaração que possui a Autorização ambiental para o 
transporte de produtos perigosos, emitido pelo IBAMA.  APRESENTAR 
A RESPECTIVA AUTORIZAÇÃO NA ASSINATURA DO CONTRATO. ( 
dentro envelope II – Documentos de Habilitação)  
 
             k) – Declaração que possui o Laudo anual de análise do teste 
biológico comprovando a capacidade de desativação microbiana de 
seus equipamentos, conforme Resolução da Diretoria Colegiada – RDC 
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306, de 07 de dezembro de 2004, em plena validade. APRESENTAR O 
RESPECTIVO LAUDO NA ASSINATURA DO CONTRATO. ( dentro envelope II 
– Documentos de Habilitação)  
 
             l) – declaração que possui Licença para realizar a coleta e 
transporte dos resíduos dos serviços de saúde, em atendimento a 
Resolução CONAMA nº358, de 29 de Abril de 2005. APRESENTAR A 
RESPECTIVA LICENÇA NA ASSINATURA DO CONTRATO. ( dentro envelope 
II – Documentos de Habilitação)  
 
             m) -  Declaração que possui aterro sanitário ou local 
devidamente licenciado para o tratamento e a disposição final dos 
resíduos dos serviços de saúde, em atendimento a Resolução 
CONAMA nº 358, de 29 de Abril de 2005. APRESENTAR A RESPECTIVA 
LICENÇA NA ASSINATURA DO CONTRATO. ( dentro envelope II – Documentos 
de Habilitação)  
 
             n) Declaração que atende na prestação dos serviços serão 
observadas as RESOLUÇÕES CONAMA N.º 358/2005, RESOLUÇÃO RDC 
ANVISA N.º 306/2004, RESOLUÇÃO SMA 33/2006 E DA LEI ESTADUAL 
12.300/2006 
 
 

7 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO: 
  
                 7.1. Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma 
sede, ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, 
com exceção dos documentos que são válidos para matriz e todas as filiais. Caso a 
empresa seja vencedora, o contrato será celebrado com a sede que apresentou a 
documentação. 
 

7.2. Quanto aos documentos solicitados para habilitação que não contenham 
prazo de validade expressa, deverão ser expedidos com data não superior a 90 
(noventa) dias, anteriores à data limite para o recebimento das propostas da presente 
licitação. 
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7.3. Os documentos solicitados para a habilitação jurídica, regularidade 
fiscal e qualificações técnicas e econômico-financeira, poderão ser apresentados em 
seus originais, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, 
ou, excepcionalmente, serem autenticados pelo Pregoeiro ou pelos membros da 
equipe de apoio, ou por publicação em órgão da imprensa oficial.  

 
7.4. Se houver impossibilidade de apresentação de qualquer documento por 

motivo de greve do órgão emissor, a empresa licitante deverá providenciar declaração 
em papel timbrado, assinada por seu representante legal, de que não está em débito 
com o referido órgão e que, finda a greve, se compromete a apresentar o documento 
atualizado, para fins de direito, independentemente da fase em que se encontrar o 
processo de licitação, sujeitando-se, no caso de não apresentação, às penalidades legais. 

 
                             

8  – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 

8.1. No horário e local indicado no preâmbulo deste edital será aberta a 
sessão pública de processamento deste Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos 
representantes legais ou prepostos das empresas interessadas, com a identificação 
desses, a fim de comprovar a existência dos poderes necessários para formulação de 
propostas e para a prática de todos os atos inerentes ao certame de licitação 

 
8.1.1. Durante a análise da documentação referente ao credenciamento dos 

presentes, e efetivação do credenciamento, serão admitidos outros licitantes. 
 
8.1.1. Após o termino da fase de credenciamento, ninguém poderá 

participar do certame como licitante. . 
 
8.2. Encerrada a fase de credenciamento, as empresas licitantes entregarão ao 

Pregoeiro a declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte; declaração de 
pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de fatos impeditivos a 
habilitação, e, a declaração de que não está impedida de contratar com a 
Administração Pública, de acordo com os modelos de que tratam os Anexos III, IV e V 
deste edital, assim como os Envelopes nº 01, de Propostas de Preços, e o de nº 02, de 
Documentos de Habilitação, procedendo-se à imediata abertura dos primeiros e à 
verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste 
instrumento convocatório. 
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8.3. A análise da aceitabilidade e a classificação das propostas de preços pelo 
Pregoeiro e pelos membros da equipe de apoio visarão ao atendimento das condições e 
exigências estabelecidas neste edital e seus respectivos anexos, sendo desclassificadas as 
propostas: 

 
a) cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste 

edital e seus anexos; 
 
b) que apresentarem qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, 

bem como proposta alternativa; 
 
c) que apresentarem preços excessivos em relação aos praticados no mercado 

local ou regional; 
 
d) que apresentarem preços manifestamente inexequíveis, assim 

considerados aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade através de 
documentação que comprove que o custo dos insumos é coerente com o de mercado, 
observadas, tanto no caso desta letra quanto no da letra “c”, as disposições pertinentes 
do artigo 48, da Lei federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 
8.4. Com referência aos preços, as propostas serão verificadas quanto à 

exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-
se às correções necessárias, 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 de preços serão classificadas de acordo com o critério de 
“menor preço  por item ( kg) ”. 

 
8.6. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 

a observação dos seguintes critérios: 
 
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez 

por cento) superiores àquela; 
 
b) não havendo pelo menos 3 (três) propostas de preços na condição definida 

na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem o menor preço, até 
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o máximo de 3 (três). No caso de empate das propostas, serão admitidas todas elas, 
independentemente do número de licitantes. 

 
c) Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, o 

Pregoeiro poderá decidir, justificadamente, pela suspensão do Pregão, inclusive para 
melhor avaliação das regras editalicias, das limitações de mercado, envolvendo 
quaisquer outros aspectos pertinentes e o próprio preço cotado, ou pela repetição do 
Pregão ou, ainda dar prosseguimento ao Pregão, condicionado,  em todas as hipóteses, 
a inexistência de prejuízos ao órgão licitante.  

   8.7. Definidos os aspectos pertinentes às proponentes que poderão oferecer 
ofertas / lances verbais, dar-se-á início ao OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, 
que deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta 
ou lance de menor preço e ainda com redução mínima de R$ 0,10 (dez centavos) do 
valor orçado pela administração.  

 
8.8. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas 

selecionadas a formularem lances verbais de forma verbal e sequencial, a partir do 
autor da proposta de maior preço e os demais pela ordem decrescente, decidindo-se por 
meio de sorteio. 

 
8.9.  O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação 

de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição 
completa da ordem de lances. 

 
8.10. Poderá o Pregoeiro estabelecer redução mínima em cada lance, bem 

como, estabelecer tempo máximo para o proponente ofertar seu lance. 
 
8.11. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 

inferiores à proposta de maior preço. 
8.12. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os 

participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances. 
 

8.13. Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência 
às microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 
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8.13.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% 
(cinco por cento) superiores à proposta melhor classificada. 

 
8.13.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais 

bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora da fase de lances, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 
licitado. 

 
8.13.3. Não ocorrendo a hipótese do subitem anterior, serão convocadas as 

microempresas e empresas de pequeno porte remanescentes, que se enquadrarem no 
intervalo estabelecido no subitem 8.13.1. 

 
8.13.4. Para tanto, a microempresa ou empresa de pequeno porte será 

convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo 
máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação 
do Pregoeiro, sob pena de preclusão. 

 
8.13.5. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a 

melhor oferta da fase de lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa 
ou empresa de pequeno porte. 

 
8.14. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas todas as propostas, 

inclusive aquelas que não participaram da etapa de lances verbais, considerando-se, 
para as que participaram, o último preço ofertado. 

 
8.15. O Pregoeiro poderá negociar com a empresa licitante, autora da melhor 

oferta de preços, assim considerada a de menor valor, para tentativa de redução 
voluntária e obtenção de preço melhor. 
 

8.16. Após a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da 
proposta de menor preço, decidindo motivadamente a respeito, sendo observado, para 
tanto, os procedimentos de aferição da proposta, mediante sua comparação com os 
preços praticados no mercado, a fim de realizar o seu cotejamento e concluir se a 
mesma é a mais vantajosa para a Administração Municipal. 
 

8.17. O PREGOEIRO deverá comparar os preços apresentados com atuais 
praticados no mercado ou até mesmo propostos em licitações anteriores, utilizando-se 
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da pesquisa realizada, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento, e/ou de 
todos os meios possíveis para a correspondente verificação. 

 
8.18. O PREGOEIRO poderá solicitar a demonstração da exequibilidade dos 

preços propostos após o término da fase competitiva e, ao mesmo tempo, o proponente 
de menor preço tem o dever de portar informações acerca dos custos (planilhas e 
demonstrativos) em que incorrerá para o atendimento do objeto do PREGÃO, 
suficientes para justificar a proposta escrita de menor preço ou o lance verbal de menor 
preço que apresentar.  

 
8.19. A não apresentação dos elementos referidos no subitem anterior ou a 

apresentação de elementos insuficientes para justificar a proposta escrita de menor 
preço ou o lance verbal de menor preço acarretará a desclassificação do proponente, 
salvo rasuras que não comprometam partes essenciais.  

 
8.20. Considerada aceitável a oferta de menor preço e encerrada a etapa 

competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro procederá à abertura do invólucro 
(Envelope nº 02) contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a 
melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas neste edital..  

 
8.21. A habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante atende às 

exigências deste edital quanto à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e 
qualificação econômico-financeira. 

 
8.22. Aberto o invólucro “documentação”, em havendo restrição quanto à 

regularidade fiscal e trabalhista, será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis à 
microempresa ou empresa de pequeno porte, para sua regularização, prorrogável por 
igual período mediante justificativa tempestiva e aceita pelo pregoeiro. 
 

8.23. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo estabelecido na 
cláusula anterior implicará decadência do direito à contratação, com aplicação das 
sanções previstas neste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para negociar nos termos do disposto no 
artigo 4º, inciso XXIII, da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002. 

 
8.24. Se a empresa licitante desatender as exigências de habilitação, o 

Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e 
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procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda este edital. 

 
8.25. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades dos documentos 

de habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão 
Presencial, até a decisão sobre habilitação, inclusive, mediante verificação efetuada por 
meio eletrônico hábil de informações. 

 
8.26. A verificação dos documentos emitidos pela Internet será certificada 

pelo Pregoeiro e pelos membros da equipe de apoio, devendo ser anexados nos autos 
do processo de licitação os documentos possíveis de obtenção por meio eletrônico. 

 
8.27. A Administração não se responsabilizará por eventual 

indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa 
indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, 
a empresa licitante será inabilitada. 

 
8.28. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, promover 

diligências com vistas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a 
posterior inclusão de documentos ou informações que deveriam ser apresentados no 
ato da sessão pública. 

 
8.29. Constatado o atendimento das exigências habilitarias previstas no 

EDITAL, a proponente será declarada vencedora. 
 
8.30. Se a oferta não for aceitável ou se a proponente desatender às exigências 

habilitórias, o PREGOEIRO examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará 
com seu autor, decidindo sobre sua aceitabilidade. 

 
8.31. Sendo a proposta aceitável, o PREGOEIRO verificará as condições de 

habilitação da proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta 
aceitável cuja proponente atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será 
declarada vencedora. 

 
8.32. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste 

edital, a empresa licitante será habilitada e declarada vencedora, para que lhe seja 
adjudicado o objeto deste certame de licitação 
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9 – DO DIREITO DE RECURSO: 

 9.1 - Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal 
imediata na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da 
motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de três dias que começará a correr 
a partir do dia em que houver expediente na Prefeitura, para a apresentação das razões 
por meio de memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentarem contra-razões, em igual número de dias, que começarão a correr no 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 9.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão 
pública importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do 
certame ao licitante vencedor e no encaminhamento do processo à autoridade 
competente para a homologação o Sr. Prefeito Municipal. 

 9.3 - Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar 
a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado ao Prefeito, autoridade 
competente para a decisão. 
  
 9.4 - Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente 
interpostos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, o 
Senhor Prefeito Municipal, adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e 
homologará o procedimento licitatório. 
 
 9.5 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo. 
 

9.6 - Os recursos devem ser entregues no Setor de Protocolo, na sede da 
Prefeitura, na Praça Rio Branco, n. 86, dirigidos ao Senhor Prefeito Municipal. 

 
9.7 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento, enquanto a falta de manifestação imediata e motivada 
da empresa licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do 
objeto da licitação pelo Pregoeiro à empresa vencedora. 

 
 
10 – DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E PRAZO PARA 

ASSINATURA DO CONTRATO: 
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10.1 – Não havendo interposição de recursos, o Pregoeiro fará a adjudicação 
do objeto do certame à empresa vencedora, cabendo a homologação dos procedimentos 
administrativos do certame à autoridade superior, o Senhor Prefeito Municipal. 

 
10.2 – Após homologados os procedimentos desta licitação pela autoridade 

competente, em face de deliberação sobre sua legalidade e do reconhecimento da 
oportunidade e conveniência administrativa para o atendimento do serviço público, a 
empresa adjudicatária será convocada para assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis. 
 

10.3 – A empresa licitante e vencedora desta licitação terá o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contado da data de sua convocação, para assinar o respectivo contrato 
ou retirar o instrumento equivalente, que poderá ser prorrogado uma única vez, por 
igual período, quando solicitado pela empresa adjudicatária, desde que ocorra motivo 
devidamente justificado e aceito pela Administração Municipal. 

 
10.4 – Se a empresa licitante adjudicatária, convocada dentro do prazo de 

validade da sua proposta, não celebrar o contrato, o Pregoeiro examinará as ofertas 
subsequentes e a qualificação das demais empresas, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda às exigências deste Edital, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

 
10.5 – No ato da assinatura do contrato deverá ser apresentada pela empresa 

licitante adjudicatária, a seguinte documentação:  
 
A) – LICENÇA OPERACIONAL, DE ACORDO COM O ART. 21, INCISO 

IX, LEI 12.305/2010.  
 

       B) - CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA TRANSPORTE DE 
PRODUTOS PERIGOSOS – CIPP. 

 
                   C) - CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR – CIV.  
 
                   D) – AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA O TRANSPORTE DE 
PRODUTOS PERIGOSOS, EMITIDO PELO IBAMA. 

 
                   E) - LAUDO ANUAL DE ANÁLISE DO TESTE BIOLÓGICO 
COMPROVANDO A CAPACIDADE DE DESATIVAÇÃO MICROBIANA DE SEUS 
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EQUIPAMENTOS, CONFORME RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA – 
RDC 306, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2004, EM PLENA VALIDADE.  

 
                   F) – LICENÇA PARA REALIZAR A COLETA E TRANSPORTE DOS 
RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO 
CONAMA Nº358, DE 29 DE ABRIL DE 2005. APRESENTAR A RESPECTIVA 
LICENÇA NA ASSINATURA DO CONTRATO. 

 
 

                   11 - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, DO PRAZO E, VIGÊNCIA. 
 
  11.1 - A coleta dos resíduos deverá ser executada porta a porta com 
frequência de 02 (duas) vezes por semana, no período diurno, conforme determinado 
no plano de serviços, em todas as farmácias, consultórios odontológicos, clínicas 
veterinárias, ambulatórios médicos, postos de saúde, UBS’s municipais, hospitais e 
demais localidades indicadas  conforme  descrito no item 05 do termo de referência- anexo 
1. 
 
  11.1.1 - Os serviços de coleta deverão ser executados as terça e quinta-feira, 
inclusive feriados, podendo sofrer alteração por acordo entre as partes. 
 
  11.1.2 - Caso a empresa esteja impossibilitada de executar os serviços nos 
dias previstos, não será permitida a interrupção por mais de 24 (vinte e quatro) horas 
para a execução dos mesmos, ainda que recaia em dias de feriados civis ou religiosos. 
 
  11.2 - Quanto aos coledores, deverão estar devidamente uniformizados, com 
o uso dos EPIs, e de todos os materiais necessários à execução dos serviços, de acordo 
com a lei da segurança do trabalho em vigência. 
 
                   11.3 - Os resíduos das unidades de saúde devem ser coletados em veículos 
especiais de acordo com as normas da ABNT, com carroceria fechada, de operação fácil 
de carga e descarga, atendendo às condicionantes de proteção ao meio ambiente e a 
saúde pública atinente, após cada turno de trabalho, lavados e desinfetados. 
 
  11.3.1 - O veículo coletor deverá ter capacidade de carga compatível com as 
necessidades do serviço, de modo a minimizar o número de viagens entre os pontos de 
coleta e o local de descarga (Disposição Final). 
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                   11.3.2 - O veículo transportador deverá estar em perfeitas condições de uso, e 
possuir cabine para passageiros independente do compartimento de carga. 
 
                   11.3.3 - O compartimento de carga deverá ser revestido com fibra de vidro e 
os cantos deverão ser arredondados para facilitar a lavagem e higienização. 
 
   11.3.4 - A desinfecção do compartimento de carga deverá ser feita com produto 
químico apropriado para essa finalidade. 
 
                   11.3.5 - O veículo deverá ser identificado e sinalizado com simbologia de “resíduo 
infectante” conforme normas da ABNT que regulamentam o transporte desse tipo de resíduo. 
 
                    11.3.6 - O veículo coletor de RSS deverá ainda ter a certificação do 
INMETRO para o transporte desse tipo de carga, além das demais exigências legais 
para veículos transportadores, deverá também, apresentar obrigatoriamente, no ato da 
assinatura do contrato e renovável anualmente, o laudo de inspeção veicular. 
 

        11.4 - Ficará a cargo da contratada a indicação de uma balança utilizada na 
aferição dos serviços, que deverá ser aprovada pela Prefeitura Municipal de Monte 
Azul Paulista. A balança deverá ter laudo de aferição emitido por órgão oficial com 
periodicidade semestral. 
 

       11.4.1 - Os pagamentos dos serviços de pesagem ficarão a cargo da 
contratada. 
 

       11.4.2- A Prefeitura designará um funcionário para acompanhar a medição 
dos resíduos coletados, junto a balança indicada pela contratada.  
 
                   11.5 - Os resíduos de saúde deverão ser transportados em veículos da 
empresa contratada até o destino final, onde será tratado e depositado em aterro 
sanitário apropriado e devidamente licenciado, com capacidade para receber os 
resíduos de saúde produzidos no Município de Monte Azul Paulista-SP, de 
responsabilidade da Contratada. 
 
                   11.6 - A Contratada deverá executar o plano proposto na presente 
contratação, não se admitindo modificações posteriores sem a prévia autorização da 
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista-SP. 
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                   11.7 - Na operação da coleta todos os estabelecimentos deverão estar 
cadastrados e informados sobre as normas e regulamentos de aceitação das embalagens 
(sacos de acondicionamento) e orientados em relação ao dia e horário de coleta (A SER 
REALIZADA PELA CONTRATADA) 
 
                   11.8 - O acréscimo ou supressão de pontos de coleta de RSS será solicitado à 
CONTRATADA através de notificação via e-mail 
 
                   11.9 - Na coleta de resíduos de saúde, compete à contratada comunicar aos 
geradores dos resíduos as irregularidades encontradas. Persistindo as irregularidades a 
empresa deverá comunicar o fato à Secretaria de Saúde 
 
                    11.10 - Os serviços objeto do presente memorial terão medição mensal, 
conforme segue: 
 
   11.10.1 - Para o fechamento mensal dos serviços prestados, a contratada 
deverá apresentar até o ultimo dia útil do mês, os comprovantes de atestados do pesos 
recolhidos ,referente as coletas dos RSS, devidamente atestado pelo funcionário 
designado para acompanhamento da coleta dos resíduos. 
 
                   11.10.2 - A Contratada deverá emitir, mensalmente, um Certificado atestando 
o tratamento e destinação final referente aos serviços prestados, discriminados por 
unidade e por grupo, sendo o profissional responsável estar com registro ativo junto 
ao conselho de classe com assinatura devidamente reconhecida no cartório. 

 
                   11.10.3 - O tratamento dos resíduos de serviços de saúde deverá ser 
executado por destruição térmica, por meio de incineradores que assegurem a 
destruição completa de toda forma de microrganismos e descaracterização físico-
química dos resíduos 
de serviços de saúde, sem poluir o ambiente conforme Resolução CONAMA 
358/2005 e Resolução RDC-306/2004 

 
                   11.11 – Os serviços deverão se realizados pelo período de 12 (doze) meses, a 
contar da data da assinatura do contrato. 
 
                   11.12 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado caso haja interesse das partes, conforme faculta 
o artigo 57 da lei 8.666/93, com suas posteriores alterações. 
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                   11.3 - A Administração rejeitará o objeto executado em desacordo com o 
termo de referência, anexo I.         
 
 

      12 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE DE PREÇOS 
 

                  12.1 – O pagamento será efetuado mensalmente, até o 15º (décimo quinto) 
dia, mediante fechamento mensal, com a apresentação da respectiva Nota 
Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos fiscais, inclusive comprovante da 
seguridade social (FGTS e INSS), comprovantes atestando os pesos recolhidos referente 
as coletas realizadas, e, a aprovação do setor competente, mediante atestado dos 
serviços prestados, datado e assinado pelo Secretário de Saúde. 

 
       12.2 - Para o fechamento mensal dos serviços prestados, a contratada deverá 

apresentar até o último dia útil do mês, os comprovantes de atestados do pesos 
recolhidos ,referente as coletas dos RSS, devidamente atestado pelo funcionário 
designado para acompanhamento da coleta dos resíduos.  
 

       12.3 – O pagamento somente será efetuado mediante a apresentação pela 
Contratada da respectiva documentação fiscal, certidões negativas do INSS e FGTS. 
 

       12.4 - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA de suas 
responsabilidades contratuais e/ou implicará na aceitação dos serviços. 

       
                   12.5 – Fica expressamente estabelecido que o município não aporá aceite em 
duplicatas, triplicatas e /ou letras de câmbio, e que somente liquidará os títulos 
mediante regular tramitação e aprovação das medições à eles vinculadas, conforme 
preconiza o art. 63, da Lei 4.320/64, como também não aceitará cobrança bancária.   
 
                   12.6 – O pagamento será efetuado mediante depósito em conta corrente 
específica da empresa contratada, na agência bancária por ela indicada, com preferência 
para instituição financeira oficial ou na tesouraria municipal, desde que não haja 
nenhuma irregularidade na respectiva nota fiscal/fatura, ou tenha sido devidamente 
substituída, no caso de sua devolução por motivo de irregularidade. 
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                   12.7 - No valor pactuado estão inclusos todos os encargos e demais despesas 
decorrentes do objeto da presente licitação, tais como impostos, taxas, contribuições 
fiscais, previdenciárias, trabalhistas, fundiárias; enfim, por todas as obrigações e 
responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo que não expressas no 
presente contrato. 
 
 12.8 – O reajustamento de preço dos serviços objeto deste contrato ficará 
suspenso pelo prazo de 12 (doze) meses, e quando devidamente autorizado será 
praticado anualmente com base na variação do índice de IPCA – Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo, apurado e publicado pelo IBGE – Instituto Brasileiro de 
Geográfica e Estatística, ou por outro índice que porventura venha a substituí-lo, em 
caso de extinção, ou por ainda, por outro índice especifico estabelecido por órgão 
competente.  
 
 

13 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 
13.1 – A empresa convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, 

que 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, sujeitar-se-á à aplicação de multa de 10% (dez por cento) do 
valor total da contratação. 

 
13.2 – Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 87, da Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações posteriores, a contratada ficará sujeita às penalidades de 
multa, garantida a sua defesa prévia, nos casos e situações seguintes: 

 
13.2.1 – Pelo atraso injustificado na execução do contrato: 
 
a) até 10 dias, multa de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor da 

obrigação contratual, por dia de atraso; 
 
b) superior a 10 dias, multa de 1,0 % (um por cento) sobre o valor da 

obrigação contratual, por dia de atraso. 
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13.3 – A inexecução total ou parcial do objeto deste Edital poderá ensejar a 
rescisão do contrato administrativo, com as conseqüências contratuais e as demais 
previstas em lei ou regulamento, podendo acarretar, ainda, a aplicação das seguintes 
penalidades: 

 
a) advertência por escrito; 
 
b) multa de 5% cinco por cento (inexecução parcial), que será calculado sobre 

o valor referente à parte da obrigação contratual não cumprida e de 10% dez por cento 
(inexecução total), que será calculada sobre o valor total do contrato; 

 
c) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 

Administração, por período não superior a 02 (dois) anos; e 
 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 
promovida a 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 letra anterior. 
 

13.4 – Os prazos para defesa prévia serão de 05 (cinco) dias úteis, nas 
hipóteses de advertência, multas, rescisão do contrato ou suspensão temporária de 
participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública e de 10 
(dez) dias úteis na hipótese de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 
a Administração Pública. 

 
13.5 – Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, 

para efeito de assegurar o direto ao contraditório e de ampla defesa da empresa 
interessada, sendo que nenhum prazo de recurso se inicia ou corre sem que os 
respectivos autos estejam com vista franqueada. 

 
13.6 – Em caso de rescisão do contrato por culpa da empresa contratada, esta 

perderá em benefício da contratante as garantias prestadas, não tendo direito à 
indenização de qualquer espécie. 
 
 

14 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
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14.1 – As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta 
de dotação própria do orçamento vigente por parte do Município, observada a seguinte 
classificação: 
 

SECRETARIA DE SAUDE 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 
02.05.00.10.302.0025.2043.3.3.90.39-129  

 
15 - RESCISÃO CONTRATUAL 

 
     15.1 - O contrato administrativo poderá ser rescindido, de pleno direito, 
independentemente de interpelação judicial, nos casos previstos no artigo 78, da Lei 
Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, bem como no caso de a 
CONTRATADA transferir, no todo ou parte, as obrigações decorrentes do fornecimento 
contratado, sem a devida e prévia anuência. 

 
 15.2 – A rescisão do contrato, assegurado o contraditório e a ampla defesa, 

poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII, do artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas 
alterações posteriores, observando-se as vias: 

 
a) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de 

licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE, ou; 
 
b) judicial, nos termos da legislação em vigor. 

 
15.3 – A rescisão unilateral do contrato, pela CONTRATANTE ocasionada 

por incapacidade técnica da CONTRATADA, bem como pelas hipóteses previstas nos 
incisos I, II, V e VII, do artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93, acarretará as conseqüências 
previstas em lei e no Edital de Licitação, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis à 
espécie, dentre as quais: 
 

a) responsabilidade por prejuízos causados à CONTRATANTE e a terceiros, 
devidamente comprovados; 

 
b) retenção dos créditos decorrentes do presente contrato, até o limite dos 

prejuízos causados à CONTRATANTE. 
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15.4 – O inadimplemento por parte da CONTRATANTE, quanto aos seus 
deveres impostos pela legislação em vigor e pelo presente contrato administrativo, 
autorizará a CONTRATADA a pleitear a rescisão, com direito à indenização por 
eventuais danos ou perdas sofridas e devidamente comprovadas. 

 
 
16 – ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 
       16.1 - O Contrato a ser celebrado poderá ser alterado, além do previsto no 

presente Edital, na forma e condições estabelecidas no artigo 65 da Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações. 

 
 

17 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
17.1 – 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. 

 
17.2 – As recusas ou as impossibilidades de assinaturas nas respectivas atas 

circunstanciadas deverão ser registradas, expressamente, enquanto a proposta de 
preços e todos os documentos de habilitação serão rubricados pelo Pregoeiro, pelos 
membros da equipe de apoio e pelos licitantes presentes. 

 
17.3 – Os envelopes contendo os documentos de habilitação das licitantes 

eventualmente não declaradas vencedoras, ficarão à disposição para retirada no Setor 
de Licitação, na sede administrativa da Prefeitura Municipal, durante o prazo de 30 
(trinta) dias, após a publicação do contrato, findo o qual deverão ser destruídos. 

 
17.4 – Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento dos 

envelopes das propostas de preços, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, 
providências ou impugnar o ato convocatório deste pregão presencial. 
 

17.5 – A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, o Sr. 
Prefeito Municipal, que decidirá no prazo de 1 (um) dia útil, anterior a data fixada para 
recebimento das propostas, sendo que se for acolhida as razões apresentadas contra o 
ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 
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17.6 – Os casos omissos do presente pregão serão solucionados pelo 

Pregoeiro. 
 
17.7 – A apresentação dos envelopes de documentos e de propostas de 

preços implica no pleno conhecimento e na aceitação, por parte da licitante interessada, 
de todos os termos e condições estabelecidos no presente ato convocatório, não 
podendo invocar nenhum desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento 
impeditivo do pleno e cabal cumprimento do contrato. 

 
17.8 – A Administração Municipal se reserva o direito de, a qualquer tempo, 

e ao seu exclusivo critério, por despacho motivado, adiar, revogar ou mesmo anular a 
presente licitação, sem que isso represente motivo para que as empresas participantes 
pleiteiem qualquer tipo de indenização. 

 
 
17.9 – Integram o presente Edital: 

     
Anexo I – Termo de Referência 
 
Anexo II – Modelo de carta de credenciamento; 
 
Anexo III – Modelo de declaração de microempresa ou empresa de pequeno 

porte; 
 
Anexo IV – Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de 

habilitação e inexistência de fatos impeditivos à habilitação; 
 
Anexo V – Modelo de declaração de que não há impedimento para contratar 

com a Administração Pública;  
 
Anexo VI – Modelo de declaração de que recebeu os documentos e tomou 

conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das 
obrigações objeto desta licitação;  

 
Anexo VII – Modelo de declaração de que não tem pendências junto ao 

Ministério do Trabalho; 
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Anexo VIII – Minuta de contrato administrativo; 
 
Anexo IX – Modelo de formulário proposta. 
 
Anexo X – Termo de Ciência e Notificação 
 
Anexo X -  Cadastro da Licitante Vencedora  

 
15.10 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não 

resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Monte Azul 
Paulista, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
15.11 – Maiores informações e esclarecimentos poderão ser obtidos no Setor 

de Licitações, na sede administrativa da Prefeitura Municipal, na Praça Rio Branco, n.° 
86, ou pelo telefone (17) 3361-9500, no horário das 08h00min às 12h00min e das 
13h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira, ou através do site: 
http://www.monteazulpaulista.sp.gov.br. 

 
 Monte Azul Paulista - SP, 04 de Outubro de 2.021. 

 
 
 

________________________________ 
Marcelo Otaviano Dos Santos 

 Prefeito do Município 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2.021 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
1 – FUNDAMENTOS GERAIS 

 
O presente termo de referência estabelece as condições e especificações técnicas a serem 
observadas na execução dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de 
resíduos sólidos dos serviços da Saúde  

 
Os serviços deverão ser executados de acordo com os itens abaixo. A omissão de 
qualquer procedimento nestas especificações não exime a contratada da 
obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas padronizadas para os trabalhos, 
respeitando os objetos 
básicos dos serviços e adequação de resultados. 
 
2 - SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS  
 
2.1 - Esta licitação tem por objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA   COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO 
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B 
e E   DO MUNICÍPIO, (INCLUSIVE CARCAÇAS DE PEQUENOS ANIMAIS), 
CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA N.º 358/2005, RESOLUÇÃO RDC ANVISA 
N.º 306/2004, RESOLUÇÃO SMA 33/2006 E DA LEI ESTADUAL 12.300/2006, PARA 
UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES. 
 
2.2 - O quantitativo estimado de RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 
a ser tratado mensalmente é de aproximadamente 1.600 (um mil, seiscentos) kg/mês, 
perfazendo um total de 19.200 Kg, para um período de 12 (doze) meses. 
 
. 
3 – DETALHAMENTO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
(RSS) 
 
3.1- Para fins da presente licitação os serviços assim se discriminam: 
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3.1.1 - Os RSS - RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DEVER SER 
CLASSIFICADOS NOS GRUPOS “A”, “B” e “E”, CONFORME DEFINEM AS 
RESOLUÇÕES CONAMA N.º 358/2005, RESOLUÇÃO RDC ANVISA N.º 306/2004, E 
RESOLUÇÃO SMA 33/2006 E DA LEI ESTADUAL 12.300/2006. 
  
3.1.1.2 -  GRUPO “A”: Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por 
suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco 
desinfecção. 
 
a) A1 
 
1. culturas e estoques de microrganismos; resíduos de fabricação de produtos 
biológicos, exceto os hemoderivados; descarte de vacinas de microrganismos vivos ou 
atenuados; meios de cultura e instrumentais utilizados para transferência, inoculação 
ou mistura de culturas; resíduos de laboratórios de manipulação genética; 
 
2. resíduos resultantes da 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; 
 
3. 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; 
 
4. 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; 
 
b) A2 
 

1. 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 
microrganismos de relevância epidemiológica e com risco de disseminação, que foram 
submetidos ou não a estudo anatomopatológico ou confirmação diagnóstica; 
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c) A3 
 
1. 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 familiares; 
 
d) A4 
 
1. kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados; 
 
2. filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; membrana filtrante de 
equipamento médico-hospitalar e de pesquisa, entre outros similares; 
 
3. 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. 
 
4. resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou outro 
procedimento de cirurgia plástica que gere este tipo de resíduo; 
 
5. recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que não 
contenha sangue ou líquidos corpóreos na forma livre; 
 
6. peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos provenientes de procedimentos 
cirúrgicos ou de estudos anatomopatológicos ou de confirmação diagnóstica; 
 
7. carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais não 
submetidos a processos de experimentação com inoculação de microorganismos, bem 
como suas forrações; e 
 
8. bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão. 
 
e) A5 
 
1. órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes ou escarificantes e 
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demais materiais resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com 
suspeita ou certeza de contaminação com príons. Os RSS que compõem o Grupo “A” 
são aqueles que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente devido 
à presença de agentes biológicos. Enquadram-se neste grupo, dentre outros: 
 
3.1.1.3 - Os RSS que integram o GRUPO “B” são aqueles que contêm substâncias 
químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, 
dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e 
toxicidade. 
 
a) produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; antineoplásicos; 
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 344/98 e suas atualizações; 
 

b) resíduos de saneantes, desinfetantes, resíduos contendo metais pesados; reagentes 
para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes; 
 
c) efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores); 
 
d) efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas; e 
 
e) demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR 10.004 da 
ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos). 
 
3.1.1.4 -.Os RSS relativos ao GRUPO “E” são 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 placas de Petri) e outros 
similares. 
 
 
4 –  DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
4.1 - A coleta dos resíduos deverá ser executada porta a porta com freqüência de 02 
(duas) vezes por semana, no período diurno, conforme determinado no plano de 
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serviços, em todas as farmácias, consultórios odontológicos, clínicas veterinárias, 
ambulatórios médicos, postos de saúde, UBS’s municipais, hospital e demais 
localidades indicadas conforme descritos no item 05 deste termo de referência.  
 
4.1.1 - Os serviços de coleta deverão ser executados as terça e quinta-feira, inclusive 
feriados, podendo sofrer alteração por acordo entre as partes. 
 
4.1.2 -  Caso a empresa esteja impossibilitada de executar os serviços nos dias previstos, 
não será permitida a interrupção por mais de 24 (vinte e quatro) horas para a execução 
dos mesmos, ainda que recaia em dias de feriados civis ou religiosos. 
 
4.2  - Quanto aos coledores, deverão estar devidamente uniformizados, com o uso dos 
EPIs, e de todos os materiais necessários à execução dos serviços. de acordo com a lei da 
segurança do trabalho em vigência. 
 
4.3 - Os resíduos das unidades de saúde devem ser coletados em veículos especiais de 
acordo com as normas da ABNT, com carroceria fechada, de operação fácil de carga e 
descarga, atendendo às condicionantes de proteção ao meio ambiente e a saúde pública 
atinentes, após cada turno de trabalho, lavados e desinfetados. 
 
4.3.1 - O veículo coletor deverá ter capacidade de carga compatível com as necessidades 
do serviço, de modo a minimizar o número de viagens entre os pontos de coleta e o 
local de descarga (Disposição Final). 
 
4.3.2  - O veículo transportador deverá. Estar em perfeito estado de conservação, e 
possuir cabine para passageiros independente do compartimento de carga. 
 
4.3.3 - O compartimento de carga deverá ser revestido com fibra de vidro e os cantos 
deverão ser arredondados para facilitar a lavagem e higienização. 
 
4.3.4 - A desinfecção do compartimento de carga deverá ser feita com produto químico 
apropriado para essa finalidade. 
 
4.3.5 - O veículo deverá ser identificado e sinalizado com simbologia de “resíduo 
infectante” conforme normas da ABNT que regulamentam o transporte desse tipo de 
resíduo. 
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4.3.6 - O veículo coletor de RSS deverá ainda ter a certificação do INMETRO para o 
transporte desse tipo de carga, além das demais exigências legais para veículos 
transportadores, deverá também, apresentar obrigatoriamente, no ato da assinatura do 
contrato e renovável anualmente, o laudo de inspeção veicular. 
 
4.4 - Ficará a cargo da contratada a indicação de uma balança utilizada na aferição dos 
serviços, que deverá ser aprovada pela Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista. A 
balança deverá ter laudo de aferição emitido por órgão oficial com periodicidade 
semestral. 
 
4.4.1 - Os pagamentos dos serviços de pesagem ficarão a cargo da contratada. 
 
4.4.2- A Prefeitura designará um funcionário para acompanhar a medição dos resíduos 
coletados, junto a balança indicada pela contratada.  
 
4.5 - Os resíduos de saúde deverão ser transportados em veículos da empresa 
contratada até o destino final, onde será tratado e depositado em aterro sanitário 
apropriado e devidamente licenciado, com capacidade para receber os resíduos de 
saúde produzidos no Município de Monte Azul Paulista-SP, de responsabilidade da 
Contratada. 
 
4.6 - A Contratada deverá executar o plano proposto na presente contratação, não se 
admitindo modificações posteriores sem a prévia autorização da Prefeitura Municipal 
de Monte Azul Paulista-SP. 
 
4.7 - Na operação da coleta todos os estabelecimentos deverão estar cadastrados e 
informados sobre as normas e regulamentos de aceitação das embalagens (sacos de 
acondicionamento) e orientados em relação ao dia e horário de coleta (A SER 
REALIZADA PELA CONTRATADA 
 
4.8 - O acréscimo ou supressão de pontos de coleta de RSS será solicitado à 
CONTRATADA através de notificação via e-mail 
 
4.9 - Na coleta de resíduos de saúde, compete à contratada comunicar aos geradores 
dos resíduos as irregularidades encontradas. Persistindo as irregularidades a empresa 
deverá comunicar o fato à Secretaria de Saúde 
 
4.10 - Os serviços objeto do presente memorial terão medição mensal, conforme segue: 
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4.10.1 - Para o fechamento mensal dos serviços prestados, a contratada deverá 
apresentar até o último dia útil do mês, os comprovantes de atestados do pesos 
recolhidos, referente as coletas dos RSS, devidamente atestado pelo funcionário 
designado para acompanhamento da coleta dos resíduos 
 
4.10.2 - A Contratada deverá emitir, mensalmente, um Certificado atestando o 
tratamento e destinação final referente aos serviços prestados, discriminados por 
unidade e por grupo, sendo o profissional responsável estar com registro ativo junto 
ao conselho de classe com assinatura devidamente reconhecida no cartório. 
 
4.10.3 - O tratamento dos resíduos de serviços de saúde deverá ser executado por 
destruição térmica, por meio de incineradores que assegurem a destruição completa 
de toda forma de microorganismos e descaracterização físico-química dos resíduos 
de serviços de saúde, sem poluir o ambiente conforme Resolução CONAMA 
358/2005 e Resolução RDC-306/2004. 
 
 
 5 - RELAÇÃO DOS LOCAIS DA COLETA DE RESIDÚOS SÓLIDOS 
DE SAÚDE. 
 
 
NOME DO ESTABELECIMENTO ENDEREÇO N 
OSVALDO GARCIA JUNIOR PÇA AURELIO COELHO BRANCO 106 
NARCISO SPADOTTO PÇA CAPITÃO DOMINGOS CIONE 92 
C. ROGERIO JOVENTINO ME PÇA CORONEL LICAS 1 
ASSOCIAÇÃO PROT. A 
MATERNIDADE A INFANCIA PÇA CORONEL LICAS 96 
TEREZINHA APARECIDA SAURIM 
SEVILHANO R. MAESTRO PEDRO CRUZ SALGADO 201 
CAROLINA PARISOTO MARSON R. BENJAMIN CONSTANT 165 
CARINA TEIXEIRA BLANCO PÇA MACEDO SOARES 209 
ANDRE LUIZ BATTAUZ 
COUTINHO PÇA SIQUEIRA CAMPOS 179 
DROGARIA GGL LTDA ME R. DR. CONSTANTINO TAIALANO 96 
ANA CLAUDIA BOLDRINI R. JULIÃO ARROYO 23 
FARMACIA R. FLORIANO PEIXOTO 202 
EURIPEDES MARCIANO PEREIRA 
JUNIOR R. NABOR FAUSTO DAVID 138 
VANDA SUELI LEMO MAROCELLI R. DR. CICERO DE MORAES 194 
C. ROGERIO JOVENTINO ME PRAÇA CORONEL LICAS 1 
ASSOCIAÇÃO PROT. A 
MATERNIDADE A INFANÇIA PRAÇA CORONEL LICAS 96 
DROGARIA SANTA RITA DE 
OLIMPIA LTDA ME R. MAJOR HILDEBRANDO 7 
CONSULTORIO SORAIA R. JOÃO BATISTA 12 
UBS SAUDE DA FAMILIA ANGELO SASSO S/N 
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UBS ZOE A. LIMA C.BLANCO S/N 
SASSO E BOSSOLANI LTDA ME R. SÃO PEDRO 417 
SARDINHA FARMACIA DE MAN 
LTDA ME R. SÃO PEDRO 303 
ANDRE LUIZ ROSA FABRICIO R. SÃO PEDRO 196 
ASSUNÇÃO E DUSSO LTDA R. SÃO PEDRO 254 
HOMERO DE CARVALHO R. SEBASTIÃO DE SOUZA LIMA 118 
MILTON CARLOS COLOMBO R. SANTOS DUMONT 105 
UBS SÃO FRANCICO AV. ANTONIO CORREA  
RODOLFO MARTINS LEAL R. TREZE DE MAIO 77 
FARMACIA MULTIDROGAS R. TREZE DE MAIO S/N 
PAULO R. DE OLIVEIRA JUNIOR PÇA NEWTON PRADO 40 
UBS CENTRAL PÇA NEWTON PRADO S/N 
FARMACIA MANIPULAÇÃO QUINTINO BOCAIUVA 139 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO R. SETE DE SETEMBRO 182 
ANA PAULA POLLI LOPES R. BERNARDO DE CAMPOS 30 
MELO CLINICA MEDICA S/S R. CARLOS GOMES 66 
LENITA DE MARCO MASSONETO 
ME TRAVESSA GABRIEL SAID AIDAR  
LOPES SACCARDO CLINICA 
MEDICA S/S R. SALDANHA MARINHO 156 
LABORATORIO MONTE AZUL R. FLORIANO PEIXOTO 500 
CLINICA DE FISIOT PAOLA VONO 
S/C LTDA PÇA MACEDO SOARES 209 
ASSOC. DE BENEMERENCIA 
SENHOR BOM JESUS R. RUI BARBOSA 267 
PAULO AUGUSTO FONTES R. RUI BARBOSA 267 
FLAVIO GODOY BARBARO PÇA RIO BRANCO 142 
NORBERTO CAPUTO PÇA RIO BRANCO 181 
JOÃO EDUARDO SACHETIM 
BARBOZA PÇA SIQUEIRA CAMPOS 179 
UBS BARALDI R. WALDOMIRO WOHNRATH 165 
CLINICA VETERINARIA R. SILVA MARTINS 35 
CLINICA ULTRAMED SERVIÇOS 
MEDICOS S/S R. BERNARDO DE CAMPOS 30 
LUCIA HELENA VIEIRA ROSSINI R. CARLOS GOMES 160 
MOACYR MAROCELLI JUNIOR R. DR. CICERO DE MORAES 194 
SASSO & MARTINS CLINICA 
MEDICA LTDA R. DUILIO JOSE NOVAS 101 
INAIA CASSIA DE ALMEIDA R. JOÃO BATISTA VONO 374 
SHISLENE TATIE HIROMOTO R. JULIÃO ARROYO 23 
MAURICIO LUIZ FRANCHIN NETO R. JULIÃO ARROYO 23 
DAVID KUBO CLINICA MEDICA 
S/S R. MAESTRO PEDRO CRUZ SALGADO 201 
VALDECIR ANTONIO CREPALDI R. MANOEL RODRIGUES VILARINHO 5 
RICARDO ALEXANDRE DE SOUSA 
VIEIRA R. MARECHAL COSTA E SILVA 229 
MARCOS ASSAD RIBAS R. MARECHAL DEODORO FONSECA 72 
NORIVAL R. ROQUE CIA LTDA R. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 208 
R.S. CLINICA MEDICA S/S R. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 600 
MARDQUEU SILVIO FRANÇA R. MAXIMILIANO SANDRINI 170 
RAFAEL ANGELO LUIZON R. MONTEIRO LOBATO 33 
PRISCILA BASTOS CARDOSO DE 
OLIVEIRA R. MOREIRA CESAR 72 
FORNAZARI E FORNAZARI LTDA R. QUINTINO BOCAIUVA 129 
OSTEO FISIOCLINICA S/C LTDA R. QUINTINO BOCAIUVA 64 
ANTONIO ROBERTO THOMAZ R. RUI BARBOSA 57 
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FABIA RENATA RONDINA R. RUI BARBOSA 267 
INST. MED. DE DIAGNOSTICO POR 
IMAGEM LTDA R. RUI BARBOSA 389 
CLINICA DE FISIOT E L DE ASSIS S 
SIMPLES R. RUI BARBOSA 430 
OSWALDO GARCIA REBOLLO R. RUI BARBOSA 606 
PAULO CAETANO BRANDÃO R. SÃO PEDRO 92 
UNIMED DE BEB COOP DE 
TRABALHO MEDICO PRAÇA RIO BRANCO 140 
MOACIR BUENO DE PAULA FILHO R. SÃO PEDRO 317 
RICARDO RIBAS CASSEB R. SÃO PEDRO 325 
DROGALUZ MONTE AZUL PTA ME R. SÃO PEDRO 689 
MAURO CEZAR MELHADO CHAIM R. SETE DE SETEMBRO 861 
DISMAP PRAÇA NEWTON PRADO 233 
 

 
 6 - ORÇAMENTO ESTIMATIVO 

 
Como determina a §2º, inc.II do art. 40 da lei de licitações 8.666/93 

 
 

Item Descrição Unidade 
de 

Medida 

Qtde 
estimada p/ 

12 meses  
 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

estimado  
p/ 12 meses 

 
1 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA   
COLETA, TRANSPORTE, 
TRATAMENTO E DESTINO 
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 
DOS GRUPOS A, B E E DO 
MUNICÍPIO, (INCLUSIVE 
CARCAÇAS DE PEQUENOS 
ANIMAIS), CONFORME 
RESOLUÇÃO CONAMA N.º 
358/2005, RESOLUÇÃO RDC 
ANVISA N.º 306/2004, 
RESOLUÇÃO SMA 33/2006 E DA 
LEI ESTADUAL 12.300/2006 

KG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.200 R$ 7,29 R$ 139.968,00 

     VALOR TOTAL...............................................................................................................R$  139.968,00 
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6.1 - Considerando o tipo e especificações dos serviços, e de acordo com o levantamento 
de preços efetuados, a estimativa de custo para a contratação é de R$ 7,29 por Kg, 

perfazendo o total anual de R$ 139.968,000 (Cento e trinta e nove reais, 
novecentos e sessenta e oito reais)  

 
6.2.- Nos preços propostos estarão previstos, além do lucro, todos os custos diretos e 
indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do PREGÃO, envolvendo, entre 
outras despesas, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais, previdenciárias, 
trabalhistas, fundiárias; enfim, por todas as obrigações e responsabilidades, por mais 
especiais que sejam e mesmo que não expressas no presente edital, garantindo-se este 
durante toda a vigência do Pregão. 
 
 
7 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
7.1 - Efetuar os pagamentos dos fornecimentos ora pactuados, no prazo e condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório.  

 
7.2 - Indicar o responsável para o acompanhamento e fiscalização dos serviços a serem 
executados.  

 
7.3 - Prestar à Proponente eventualmente contratada todos os esclarecimentos 
necessários à execução dos serviços. 

 
7.4 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato.  

 
7.5 - Notificar a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços.  

 
 
8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRTADA 

 
8.1 - Para a execução do objeto do presente contrato, a CONTRATADA além das 
obrigações constantes em cláusulas próprias deste instrumento, e daquelas 
estabelecidas em lei, obriga-se a: 
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8.1.1 - Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos 
materiais e humanos necessários;  
 
8.1.2 - Designar o responsável pelo acompanhamento da execução das atividades, em 
especial da regularidade técnica e disciplinar da atuação da equipe técnica alocada, e 
pelos contatos com o CONTRATANTE; 
 
8.1.3 - Cumprir as disposições legais e regulamentares municipais, estaduais e federais 
que interfiram na execução dos serviços;  
 
8.1.4 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação indicada no preâmbulo deste termo;  
 
8.1.5 - Dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE de qualquer 
anormalidade que verificar na execução dos serviços;  
 
8.1.6 - Prestar ao CONTRATANTE, por escrito, os esclarecimentos solicitados e atender 
prontamente as reclamações sobre seus serviços; 
 
8.1.7 - Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao 
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização do CONTRATANTE em seu 
acompanhamento;  
 
8.1.8- Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 
tributários, resultantes da execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei 
Federal n° 8.666/1993;  
 
8.19 - Manter seus profissionais identificados por meio de crachá com fotografia recente;  
 
8.1.10 - Substituir qualquer integrante de sua equipe cuja permanência nos serviços for 
julgada inconveniente;  
 
8.1.11 - Arcar com despesas decorrentes de infrações de qualquer natureza praticada 
por seus empregados durante a execução dos serviços, ainda que no recinto da sede do 
CONTRATANTE;  
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8.1.12 - Obedecer às normas e rotinas do CONTRATANTE, em especial as que disserem 
respeito à proteção de dados pessoais, à segurança, à guarda, à manutenção e à 
integridade das informações coletadas, custodiadas, produzidas, recebidas, 
classificadas, utilizadas, acessadas, reproduzidas, transmitidas, distribuídas, 
processadas, arquivadas, eliminadas ou avaliadas durante a execução do objeto a que se 
refere a Cláusula Primeira deste Contrato, observando as normas legais e 
regulamentares aplicáveis;  
 
8.1.13 - Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão 
permanente dos serviços, de maneira a não interferir nas atividades do 
CONTRATANTE, respeitando suas normas de conduta;  
 
8.1.14 - Reexecutar os serviços sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, quando 
estiverem em desacordo com as técnicas e procedimentos aplicáveis;  
 
8.1.15 - Guardar sigilo em relação às informações ou documentos de qualquer natureza 
de que venha a tomar conhecimento, respondendo, administrativa, civil e 
criminalmente por sua indevida divulgação e incorreta ou inadequada utilização;  
 
8.1.16 - Manter bens e equipamentos necessários à realização dos serviços, de qualidade 
comprovada, em perfeitas condições de uso, em quantidade adequada à boa execução 
dos trabalhos, cuidando para que os equipamentos elétricos sejam dotados de sistema 
de proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica;  
 
8.1.17 – Submeter à CONTRATANTE relatório mensal sobre a prestação dos serviços, 
relatando todos os serviços realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fato 
relevante sobre a execução do objeto contratual;  
 
8.1.18 – Fornecer à equipe alocada para a execução dos serviços os equipamentos de 
proteção individual adequados à atividade, o necessário treinamento e fiscalizar sua 
efetiva utilização;  
 
8.1.19 - Prestar os serviços por intermédio da equipe indicada nos documentos 
apresentados na fase de habilitação, a título de qualificação técnica, quando exigida. 

 
 

9 – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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9.1 - A Secretaria da Saúde designará um gestor titular e um fiscal para exercer a 
fiscalização do contrato resultante deste Termo de Referência que registrará todas as 
ocorrências, deficiências em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, 
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas, adotando as 
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 
disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 
 
9.2 - O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 
verificação da conformidade da execução do objeto e da alocação dos recursos 
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato. 
 
9.3 - A existência e a atuação da fiscalização pela Secretaria da Saúde em nada restringe 
a responsabilidade, única, integral e exclusiva da contratada no que concerne à 
execução do objeto contratado. 

 
Monte Azul Paulista-SP, 04 de Outubro de 2021. 

 
 

 
__________________________ 

Camila Batista de Oliveira 
Secretaria de Saúde 
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ANEXO II 
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO  

PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2.021 
 

À  
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista 
Praça Rio Branco, nº 86 - Centro 
Monte Azul Paulista – Estado de São Paulo 
 
Prezado Senhores. 
 

A empresa _____________, com sede na ___________, na cidade de ________, Estado de 
______________, CNPJ(MF) n. ________, Inscrição Estadual n. ________, credencia o(a) 
senhor(a) _______________, CPF(MF) n. __________________, RG n. _______, para representá-
la(o) no Pregão Presencial nº 026/2021, perante o Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio, 
tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA   COLETA, 
TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS 
SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E DO MUNICÍPIO, (INCLUSIVE 
CARCAÇAS DE PEQUENOS ANIMAIS), CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA N.º 
358/2005, RESOLUÇÃO RDC ANVISA N.º 306/2004, RESOLUÇÃO SMA 33/2006 E DA LEI 
ESTADUAL 12.300/2006, MEDIANTE AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL 
E SEUS ANEXOS,  podendo praticar todos os atos inerentes ao certame, com plenos poderes 
específicos para formular lances verbais, negociar preços, apresentar impugnações, interpor 
recursos e manifestar-se quanto à renúncia ou desistência dos mesmos, prestar 
esclarecimentos, receber avisos e notificações, e assinar atas. 

 
Atenciosamente, 
 
____________, ___ de _____________ de 2.021 

 
__________________________________________________ 
 (Nome do outorgante, responsável legal da empresa) 
 (Assinatura e Carimbo com CNPJ) 

 
Nome:_______________________________ Cargo: _________________________ 
(Nome do outorgante, responsável legal da empresa) 
RG nº ________________________________  CPF(MF) nº ____________________ 

 
( apresentar fora dos envelopes I (proposta) e II (documentos de habilitação); 
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ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 

 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2.021 

 
 
À  
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista 
Praça Rio Branco, nº 86 - Centro 
Monte Azul Paulista – Estado de São Paulo 
 
Prezado Senhores. 
 
A empresa _______________, com sede na _________________, na cidade de 

___________________, Estado de ______________, CNPJ(MF) n. ____________________, 
Inscrição Estadual n. ___________________, através de seu representante legal, senhor(a) 
____________________________, CPF(MF) n. __________________, RG n. ___________________, 
DECLARA que se caracteriza como ______________ (microempresa ou empresa de pequeno 
porte) nos termos e para os fins da  Lei nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei 
Complementar nº 147, de 07 de Agosto de 2014 e Decreto Federal nº 8.538 de 06 de Outubro de 
2015, no procedimento relativo ao Pregão Presencial nº 026/2021, tendo por objeto a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA   COLETA, TRANSPORTE, 
TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE 
SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E DO MUNICÍPIO, (INCLUSIVE CARCAÇAS DE 
PEQUENOS ANIMAIS), CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA N.º 358/2005, RESOLUÇÃO 
RDC ANVISA N.º 306/2004, RESOLUÇÃO SMA 33/2006 E DA LEI ESTADUAL 12.300/2006, 
MEDIANTE AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 
 

Atenciosamente, 
 

____________, ___ de _____________ de 2.021. 
 

 
__________________________________________________ 

(Nome do responsável legal da empresa) 
(Assinatura e Carimbo com CNPJ) 

 
( apresentar fora dos envelopes I (proposta) e II (documentos de habilitação); 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO ,E,  INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021 

 

(Nome da Empresa) 
___________________________________________________________, inscrita no CNPJ(MF) sob n. 
_________________________________, sediada em ______________________________, 
DECLARA, sob as penas da lei,  que atende plenamente os requisitos de habilitação, e, que 
até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 
licitatório em referência (pregão nº 026/2021 tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA   COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E 
DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS 
A, B E E DO MUNICÍPIO, (INCLUSIVE CARCAÇAS DE PEQUENOS ANIMAIS), 
CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA N.º 358/2005, RESOLUÇÃO RDC ANVISA N.º 
306/2004, RESOLUÇÃO SMA 33/2006 E DA LEI ESTADUAL 12.300/2006, MEDIANTE AS 
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS; ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 

 

_______________________, ____/_______/2021. 

Local e data. 

 

 
 
 

__________________________________________________ 
(Nome do responsável legal da empresa) 

(Assinatura e Carimbo com CNPJ) 
 

( apresentar fora dos envelopes I (proposta) e II (documentos de habilitação); 
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ANEXO V 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO HÁ IMPEDIMENTO PARA 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2.021 

 
 
À  
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista 
Praça Rio Branco, nº 86 - Centro 
Monte Azul Paulista – Estado de São Paulo 
 
 
Prezado Senhores: 

 
A empresa _________________, com sede na ______________________________, na 

cidade de ___________________, Estado de ___________________, CNPJ(MF) n. 
____________________, Inscrição Estadual n. ___________________, através de seu representante 
legal o(a) senhor(a)________________, CPF(MF) n. __________________, RG n. 
___________________, interessada em participar do processo de licitação em referência (pregão 
026/2.021), tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA   
COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E DO MUNICÍPIO, (INCLUSIVE 
CARCAÇAS DE PEQUENOS ANIMAIS), CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA N.º 
358/2005, RESOLUÇÃO RDC ANVISA N.º 306/2004, RESOLUÇÃO SMA 33/2006 E DA LEI 
ESTADUAL 12.300/2006, MEDIANTE AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL 
E SEUS ANEXOS; DECLARA, sob as penas da lei, a inexistência de impedimento legal para 
licitar e contratar com a Administração Pública. 

 
 
____________, ___ de _____________ de 2.021. 

 
__________________________________________________ 

(Nome do responsável legal da empresa) 
(Assinatura e Carimbo com CNPJ) 

 
( apresentar fora dos envelopes I (proposta) e II (documentos de habilitação); 

 
 



 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA    

ESTADO DE SÃO PAULO 
Praça Rio Branco, n.º 86 - CEP 14.730-000 

 
 
 

  
 
 

49 

ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE RECEBEU OS DOCUMENTOS E TOMOU 
CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES PARA O 

CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO. 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2.021 
 

 
À  
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista 
Praça Rio Branco, nº 86 - Centro 
Monte Azul Paulista – Estado de São Paulo 

 
Prezado Senhores: 
 
 
A empresa _________________, com sede na _______________, na cidade de 

___________________, Estado de ___________________, CNPJ(MF) n. ____________________, 
Inscrição Estadual n. ______________, através de seu representante legal o(a) senhor(a) 
___________________________, CPF(MF) n. __________________, RG n. ___________________, 
interessada em participar do processo de licitação (pregão nº 026/2.021) em referência, tendo por 
objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA   COLETA, 
TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS 
SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E DO MUNICÍPIO, (INCLUSIVE 
CARCAÇAS DE PEQUENOS ANIMAIS), CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA N.º 
358/2005, RESOLUÇÃO RDC ANVISA N.º 306/2004, RESOLUÇÃO SMA 33/2006 E DA LEI 
ESTADUAL 12.300/2006, MEDIANTE AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL 
E SEUS ANEXOS; DECLARA, sob as penas da lei, que recebeu os documentos e tomou 
conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações 
do objeto do certame. 

 
 
____________, ___ de _____________ de 2.021. 

 
 

_____________________________________ 
(Nome do responsável legal da empresa) 

(Assinatura e Carimbo com CNPJ) 
 

( apresentar dentro do envelope II (documentos de habilitação); 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO TEM PENDÊNCIAS JUNTO AO 
MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2.021 

 
 
À  
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista 
Praça Rio Branco, nº 86 - Centro 
Monte Azul Paulista – Estado de São Paulo 
 
 
Prezado Senhores: 

 
A empresa ____________, com sede na ______________________________, 

na cidade de ___________________, Estado de ___________________, CNPJ(MF) n. 
____________________, Inscrição Estadual n. ___________________, através de seu representante 
legal o(a) senhor(a) _______________, CPF(MF) n. __________________, RG n. 
___________________,interessada em participar do processo de licitação (pregão nº 026/2.021) 
em referência, tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA   
COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E DO MUNICÍPIO, (INCLUSIVE 
CARCAÇAS DE PEQUENOS ANIMAIS), CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA N.º 
358/2005, RESOLUÇÃO RDC ANVISA N.º 306/2004, RESOLUÇÃO SMA 33/2006 E DA LEI 
ESTADUAL 12.300/2006, MEDIANTE AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL 
E SEUS ANEXOS,  DECLARA, sob as penas da lei, nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei 
nº 8.6666/93, com a redação da Lei n. 9.854/99, que se encontra em situação regular perante o 
Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do 
artigo 7º, da Constituição Federal. 

 
____________, ___ de _____________ de 2.021. 

 
 
__________________________________________________ 

(Nome do responsável legal da empresa) 
(Assinatura e Carimbo com CNPJ) 

 
 

( apresentar dentro do envelope II (documentos de habilitação); 
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ANEXO VIII 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 
CONTRATO Nº 000/2021, TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ______________________E A EMPRESA ......... PARA A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA   COLETA, TRANSPORTE, 
TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE 
SAÚDE DOS GRUPOS A, B e E DO MUNICÍPIO, (INCLUSIVE CARCAÇAS DE 
PEQUENOS ANIMAIS), CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA N.º 358/2005, 
RESOLUÇÃO RDC ANVISA N.º 306/2004, RESOLUÇÃO SMA 33/2006 E DA LEI 
ESTADUAL 12.300/2006, MEDIANTE AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE 
EDITAL E SEUS ANEXOS. 
 
Aos ...dias do mês de .... de 2.021, e, entre as partes, de um lado a PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA-SP, estabelecida à Praça Rio Branco, n.º 86, 
inscrita no CNPJ(MF) sob o n.º 52.942.380/0001-87, neste ato representada pelo seu 
titular Sr. Paulo Sérgio David, brasileiro, casado, Prefeito do Município, residente e 
domiciliado à Rua Marconi, nº 675 – Jardim Itamaraty, município de Monte Azul 
Paulista-SP,  portador do RG n.º 5.899.297-2-SSP/SP e do CPF n.º 932.066.318-15, 
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa......, 
estabelecida à ...., n.º ....., Bairro..., na cidade de .....-..., inscrita no CNPJ(MF) sob o n.º 
...../....-.., neste ato representada pelo(a) seu(ua) ...., o(a) Sr(a)...., ...., ......, residente e 
domiciliado(a) à ......, nº ..., Bairro...., na cidade ... – .., portador do RG n.º ........-... e 
CPF(MF) n.º ...../.., doravante denominada CONTRATADA, com fundamento na Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas respectivas alterações, na Lei Federal nº 10.520/2002, e no 
Decreto Municipal nº 2136, de 04 de Junho de 2.009, Lei nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, Lei Complementar nº 147, de 07 de Agosto de 2014, Decreto Federal 8.538 de 06 de 
Outubro de 2015,  têm justo e combinado entre si, o presente CONTRATO 
ADMINISTRATIVO, decorrente do Pregão nº 026/2.021, seus anexos e a proposta da 
vencedora do referido certame, aos quais se vinculam, mediante condições e cláusulas a 
seguir estabelecidas: 

 
 
Cláusula Primeira 
Do Objeto  

 
                   1.1. - O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA   COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E 
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DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS 
GRUPOS A, B E E DO MUNICÍPIO, (INCLUSIVE CARCAÇAS DE PEQUENOS 
ANIMAIS), CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA N.º 358/2005, RESOLUÇÃO 
RDC ANVISA N.º 306/2004, RESOLUÇÃO SMA 33/2006 E DA LEI ESTADUAL 
12.300/2006, , MEDIANTE AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS 
ANEXOS, , pelo período de 12 (doze meses) meses, conforme definido neste Edital e em 
seus anexos; e de acordo com a sessão pública de processamento do pregão presencial 
nº 026/2.021, registrado em ata. 
 

            1.2 -  Descrição dos Objetos contratados:  
 

Item Descrição Unidade 
de 

Medida 

Qtde 
estimada 

p/ 12 
meses  

 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

estimado  
p/ 12 meses 

 
1 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA   
COLETA, TRANSPORTE, 
TRATAMENTO E DESTINO 
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 
DOS GRUPOS A, B E E DO 
MUNICÍPIO, (INCLUSIVE 
CARCAÇAS DE PEQUENOS 
ANIMAIS), CONFORME 
RESOLUÇÃO CONAMA N.º 
358/2005, RESOLUÇÃO RDC 
ANVISA N.º 306/2004, 
RESOLUÇÃO SMA 33/2006 E DA 
LEI ESTADUAL 12.300/2006 

Kg 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

19.200 R$  R$  

     VALOR TOTAL.........................................................................................................R$  

 
 

 Cláusula Segunda  
 Da Forma de Execução dos Serviços 
 

         2.1 - A coleta dos resíduos deverá ser executada porta a porta com 
freqüência de 02 (duas) vezes por semana, no período diurno, conforme determinado 
no plano de serviços, em todas as farmácias, consultórios odontológicos, clínicas 
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veterinárias, ambulatórios médicos, postos de saúde, UBS’s municipais, hospital e 
demais localidades indicadas conforme descrito no item 05 do termo de referência- anexo 1. 
 
                           2.1.1 - Os serviços de coleta deverão ser executados as terça e quinta-feira, 
inclusive feriados, podendo sofrer alteração por acordo entre as partes. 
 
                             2.1.2 - Caso a empresa esteja impossibilitada de executar os serviços 
nos dias previstos, não será permitida a interrupção por mais de 24 (vinte e quatro) 
horas para a execução dos mesmos, ainda que recaia em dias de feriados civis ou 
religiosos. 
 
                              2.2  - Quanto aos coledores, deverão estar devidamente uniformizados, 
com o uso dos EPIs, e de todos os materiais necessários à execução dos serviços. de 
acordo com a lei da segurança do trabalho em vigência. 
 
                              2.3 - Os resíduos das unidades de saúde devem ser coletados em 
veículos especiais de acordo com as normas da ABNT, com carroceria fechada, de 
operação fácil de carga e descarga, atendendo às condicionantes de proteção ao meio 
ambiente e a saúde pública atinentes, após cada turno de trabalho, lavados e 
desinfetados. 
 
                              2.3.1 - O veículo coletor deverá ter capacidade de carga compatível 
com as necessidades do serviço, de modo a minimizar o número de viagens entre os 
pontos de coleta e o local de descarga (Disposição Final). 
 
                              2.3.2 - O veículo transportador deverá estar em perfeito estado de 
conservação, e possuir cabine para passageiros independente do compartimento de carga. 
 
                              2.3.3 - O compartimento de carga deverá ser revestido com fibra de 
vidro e os cantos deverão ser arredondados para facilitar a lavagem e higienização. 
 
                       2.3.4 - A desinfecção do compartimento de carga deverá ser feita com 
produto químico apropriado para essa finalidade. 
 
                              2.3.5 - O veículo deverá ser identificado e sinalizado com simbologia de 
“resíduo infectante” conforme normas da ABNT que regulamentam o transporte desse tipo de 
resíduo. 
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                              2.3.6 - O veículo coletor de RSS deverá ainda ter a certificação do 
INMETRO para o transporte desse tipo de carga, além das demais exigências legais 
para veículos transportadores, deverá também, apresentar obrigatoriamente, no ato da 
assinatura do contrato e renovável anualmente, o laudo de inspeção veicular. 
 

                  2.4 - Ficará a cargo da contratada a indicação de uma balança utilizada 
na aferição dos serviços, que deverá ser aprovada pela Prefeitura Municipal de Monte 
Azul Paulista. A balança deverá ter laudo de aferição emitido por órgão oficial com 
periodicidade semestral. 

 
                  2.4.1 - Os pagamentos dos serviços de pesagem ficarão a cargo da 

contratada. 
 

                  2.4.2- A Prefeitura designará um funcionário para acompanhar a 
medição dos resíduos coletados, junto a balança indicada pela contratada.  
 
                              2.5 - Os resíduos de saúde deverão ser transportados em veículos da 
empresa contratada até o destino final, onde será tratado e depositado em aterro 
sanitário apropriado e devidamente licenciado, com capacidade para receber os 
resíduos de saúde produzidos no Município de Monte Azul Paulista-SP, de 
responsabilidade da Contratada. 
 
                              2.6 - A Contratada deverá executar o plano proposto na presente 
contratação, não se admitindo modificações posteriores sem a prévia autorização da 
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista-SP. 
 

                              2.7 - Na operação da coleta todos os estabelecimentos deverão estar 
cadastrados e informados sobre as normas e regulamentos de aceitação das embalagens 
(sacos de acondicionamento) e orientados em relação ao dia e horário de coleta (A SER 
REALIZADA PELA CONTRATADA) 
 
                              2.8 - O acréscimo ou supressão de pontos de coleta de RSS será 
solicitado à CONTRATADA através de notificação via e-mail 
 
                              2.9 -Na coleta de resíduos de saúde, compete à contratada comunicar 
aos geradores dos resíduos as irregularidades encontradas. Persistindo as 
irregularidades a empresa deverá comunicar o fato à Secretaria de Saúde 
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                              2.10 - Os serviços objeto do presente memorial terão medição mensal, 
conforme segue: 
 
              2.10.1 - Para o fechamento mensal dos serviços prestados, a contratada 
deverá apresentar até o último dia útil do mês, os comprovantes de atestados dos pesos 
recolhidos, referente as coletas dos RSS, devidamente atestado pelo funcionário 
designado para acompanhamento da coleta dos resíduos. 
 
                    2.10.2 - A Contratada deverá emitir, mensalmente, um Certificado 
atestando o tratamento e destinação final referente aos serviços prestados, 
discriminados por unidade e por grupo, sendo o profissional responsável estar com 
registro ativo junto 
ao conselho de classe com assinatura devidamente reconhecida no cartório. 

 
                   2.10.3 - O tratamento dos resíduos de serviços de saúde deverá ser 
executado por destruição térmica, por meio de incineradores que assegurem a 
destruição completa de toda forma de microorganismos e descaracterização físico-
química dos resíduos de serviços de saúde, sem poluir o ambiente conforme Resolução 
CONAMA 358/2005 e Resolução RDC-306/2004 

 
                   2.11 – Os serviços deverão se realizados pelo período de 12 (doze) 
meses, a contar da data da assinatura do contrato. 
  
                     2.12  - A Administração rejeitará o objeto executado em desacordo 
com o termo de referência, anexo I.         
 
 

Cláusula Terceira 
Do Valor do Contrato e dos Recursos Orçamentários 
 

         3.1 -  O preço unitário por Kg,  pela contratada e aceito pela contratante 
é de R$ 0,00 ( xxxx ). 
 

3.2 – O valor global total do presente contrato é de R$ ______________ 
(_______________________), com base preço proposto pela CONTRATADA, 
registrado em ata,  do Pregão Presencial nº 034/2.016. 
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  3.3 - No valor pactuado estão inclusos todos os encargos e demais 

despesas decorrentes do objeto da presente licitação, tais como impostos, taxas, 
contribuições fiscais, previdenciárias, securitárias, trabalhistas, fundiárias; enfim, por todas 
as obrigações e responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo que não 
expressas no presente contrato; 
 

 3.4 – As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por 
conta de dotação própria do orçamento vigente por parte do Município, observada a 
seguinte classificação:  

 
SECRETARIA DE SAUDE 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 
02.05.00.10.302.0025.2043.3.3.90.39-129  

 
 

Cláusula Quarta 
Das Condições de Pagamento 
 

 
                    4.1 – O pagamento será efetuado mensalmente, até o 15º (décimo 
quinto) dia, mediante fechamento mensal, com a apresentação da respectiva Nota 
Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos fiscais, inclusive comprovante da 
seguridade social (FGTS e INSS), comprovantes atestando os pesos recolhidos referente 
as coletas realizadas, e, a aprovação do setor competente, mediante atestado dos 
serviços prestados, datado e assinado pelo Secretário de Saúde. 

 
                 4.2 - Para o fechamento mensal dos serviços prestados, a contratada 

deverá apresentar até o último dia útil do mês, os comprovantes de atestados do pesos 
recolhidos, referente as coletas dos RSS, devidamente atestado pelo funcionário 
designado para acompanhamento da coleta dos residuos.  
 

                 4.3 – O pagamento somente será efetuado mediante a apresentação pela 
Contratada da respectiva documentação fiscal, certidões negativas do INSS e FGTS. 
 

       4.4. - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA de suas 
responsabilidades contratuais e/ou implicará na aceitação dos serviços. 
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                             4.5 – Fica expressamente estabelecido que o município não aporá aceite 
em duplicatas, triplicatas e /ou letras de câmbio, e que somente liquidará os títulos 
mediante regular tramitação e aprovação das medições à eles vinculadas, conforme 
preconiza o art. 63, da Lei 4.320/64, como também não aceitará cobrança bancária.   
 
                             4.6 – O pagamento será efetuado mediante depósito em conta corrente 
específica da empresa contratada, na agência bancária por ela indicada, com preferência 
para instituição financeira oficial ou na tesouraria municipal, desde que não haja 
nenhuma irregularidade na respectiva nota fiscal/fatura, ou tenha sido devidamente 
substituída, no caso de sua devolução por motivo de irregularidade. 
 
                             4.7 – No valor pactuado estão inclusos todos os encargos e demais 
despesas decorrentes do objeto da presente licitação, tais como impostos, taxas, 
contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhistas, fundiárias; enfim, por todas as 
obrigações e responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo que não 
expressas no presente contrato. 
 

 
Cláusula Quinta 
Da Vigência, Prorrogação e Aditivo 
 

               5.1 – O presente contrato terá vigência de 12 (doze), meses, contados a 
partir da data da assinatura deste respectivo instrumento, podendo ser prorrogado 
mediante acordo entre as partes e celebração de termo de prorrogação, nos termos e 
condições previstos no artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas modificações 
posteriores. 

 
                           5.2 – A não prorrogação contratual, por razões de interesse público e 
conveniência administrativa da CONTRATANTE, não gerará para a CONTRATADO 
direito a qualquer espécie de indenização. 
 
                            5.3 - A quantidade do objeto poderá ser alterada para mais ou para 
menos até o limite de 25% (vinte e cinco inteiros por cento), a exclusivo critério da 
Prefeitura Municipal de acordo com o Artigo 65 parágrafo 1º da Lei em vigência. 
 
 

Cláusula Sexta 
Do Reajuste 
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   6.1 – O reajustamento de preço dos serviços objeto deste contrato ficará 
suspenso pelo prazo de 12 (doze) meses, e quando devidamente autorizado será 
praticado anualmente com base na variação do índice de IPCA – Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo, apurado e publicado pelo IBGE – Instituto Brasileiro de 
Geográfica e Estatística, ou por outro índice que porventura venha a substituí-lo, em 
caso de extinção, ou por ainda, por outro índice especifico estabelecido por órgão 
competente.  
 
 

Cláusula Sétima 
Das Obrigações da Contratante 
 
7.1 - Efetuar os pagamentos dos fornecimentos ora pactuados, no prazo 

e condições estabelecidas neste instrumento convocatório.  
 
7.2 - Indicar o responsável para o acompanhamento e fiscalização dos 

serviços a serem executados.  
 
7.3 - Prestar à Proponente eventualmente contratada todos os 

esclarecimentos necessários à execução dos serviços. 
 
7.4 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato.  
 
7.5 - Notificar a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de 

execução dos serviços.  
 
 
Cláusula Oitava 
Das Obrigações da Contratada 
 
8.1 - Para a execução do objeto do presente contrato, a CONTRATADA 

além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste instrumento, e daquelas 
estabelecidas em lei, obriga-se a: 
 

  8.1.1 - Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os 
recursos materiais e humanos necessários;  
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  8.1.2 - Designar o responsável pelo acompanhamento da execução das 
atividades, em especial da regularidade técnica e disciplinar da atuação da equipe 
técnica alocada, e pelos contatos com o CONTRATANTE; 
 
  8.1.3 - Cumprir as disposições legais e regulamentares municipais, 
estaduais e federais que interfiram na execução dos serviços;  
 
  8.1.4 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação indicada no preâmbulo deste termo;  
 
  8.1.5 - Dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE de 
qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços;  
 
  8.1.6 - Prestar ao CONTRATANTE, por escrito, os esclarecimentos 
solicitados e atender prontamente as reclamações sobre seus serviços; 
 
  8.1.7 - Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados 
diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução do contrato, 
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização do CONTRATANTE 
em seu acompanhamento;  
 
  8.1.8- Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais e tributários, resultantes da execução deste contrato, nos termos do artigo 71 
da Lei Federal n° 8.666/1993;  
 
  8.19 - Manter seus profissionais identificados por meio de crachá com 
fotografia recente;  
 
  8.1.10 - Substituir qualquer integrante de sua equipe cuja permanência 
nos serviços for julgada inconveniente;  
 
  8.1.11 - Arcar com despesas decorrentes de infrações de qualquer 
natureza praticada por seus empregados durante a execução dos serviços, ainda que no 
recinto da sede do CONTRATANTE;  
   
  8.1.12 - Obedecer às normas e rotinas do CONTRATANTE, em especial 
as que disserem respeito à proteção de dados pessoais, à segurança, à guarda, à 
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manutenção e à integridade das informações coletadas, custodiadas, produzidas, 
recebidas, classificadas, utilizadas, acessadas, reproduzidas, transmitidas, distribuídas, 
processadas, arquivadas, eliminadas ou avaliadas durante a execução do objeto a que se 
refere a Cláusula Primeira deste Contrato, observando as normas legais e 
regulamentares aplicáveis;  
 
  8.1.13 - Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e 
supervisão permanente dos serviços, de maneira a não interferir nas atividades do 
CONTRATANTE, respeitando suas normas de conduta;  
 
  8.1.14 - Reexecutar os serviços sempre que solicitado pelo 
CONTRATANTE, quando estiverem em desacordo com as técnicas e procedimentos 
aplicáveis;  
 
  8.1.15 - Guardar sigilo em relação às informações ou documentos de 
qualquer natureza de que venha a tomar conhecimento, respondendo, administrativa, 
civil e criminalmente por sua indevida divulgação e incorreta ou inadequada utilização;  
 
  8.1.16 - Manter bens e equipamentos necessários à realização dos 
serviços, de qualidade comprovada, em perfeitas condições de uso, em quantidade 
adequada à boa execução dos trabalhos, cuidando para que os equipamentos elétricos 
sejam dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica;  
 
  8.1.17 – Submeter à CONTRATANTE relatório mensal sobre a prestação 
dos serviços, relatando todos os serviços realizados, eventuais problemas verificados e 
qualquer fato relevante sobre a execução do objeto contratual;  
 
  8.1.18 – Fornecer à equipe alocada para a execução dos serviços os 
equipamentos de proteção individual adequados à atividade, o necessário treinamento 
e fiscalizar sua efetiva utilização;  
 
  8.1.19 - Prestar os serviços por intermédio da equipe indicada nos 
documentos apresentados na fase de habilitação, a título de qualificação técnica, 
quando exigida. 
 
 

Cláusula Nona  
Das Sanções Pecuniárias e Restritivas de Direitos 
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9.1 – As sanções de natureza pecuniária e de restrição de direitos, a que 

se referem os artigos 86 e 87, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas modificações 
posteriores, deverão ser aplicadas após regular processo administrativo, para efeito de 
assegurar o direto ao contraditório e à ampla defesa da CONTRATADA, sendo que 
nenhum prazo de recurso se inicie ou corra sem que os respectivos autos estejam com 
vista franqueada. 

 
9.2 – Configurado o descumprimento da obrigação contratual será a 

CONTRATADA notificada da infração e da penalidade correspondente, para, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, interpor recurso administrativo à autoridade superior 
competente, na hipótese de advertência, multas, rescisão do contrato ou suspensão 
temporária de participar em licitações e impedimento de contratar com a 
Administração Pública e de até 10 (dez) dias úteis na hipótese de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  

 
9.3 – Recebido o recurso, a autoridade competente deverá manifestar-se, 

motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, para concluir 
pela imposição ou não da penalidade. 

 
9.4 – As execuções irregulares ou com atraso injustificado deste presente 

contrato administrativo, com garantia da defesa prévia, será passíveis das seguintes 
sanções: 

9.4.1 – multa de mora de: 
 
a) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor da obrigação 

contratual, no caso de atraso no cumprimento dos prazos estipulados, até 10 (dez) dias; 
 
b) 1,0% (um por cento) ao dia, sobre o valor da obrigação contratual, no 

caso de atraso no cumprimento dos prazos estipulados, acima de 10 (dez) dias. 
 
9.5 – Constatada a inexecução total ou parcial deste presente contrato 

administrativo que poderá ensejar sua rescisão, com as conseqüências previstas neste 
contrato e as demais previstas em lei ou regulamento, acarretará, ainda, com garantia 
da defesa prévia, a aplicação das penalidades:  

 
9.5.1 – Advertência por escrito; 
 



 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA    

ESTADO DE SÃO PAULO 
Praça Rio Branco, n.º 86 - CEP 14.730-000 

 
 
 

  
 
 

62 

9.5.2 – multa de mora de: 
  
a) 5% (cinco por cento) sobre o valor referente à parte da obrigação 

contratual não cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação; 
 
b) 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total da obrigação. 
 
9.5.3 – Suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
 
9.5.4 – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a CONTRATANTE, que será concedida 
sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes 
e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na cláusula 9.5.3. 

 
9.6 – A suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de 

contratar com a Administração Pública, de que trata o subitem 9.5.3, destina-se a punir 
a reincidência em faltas que impliquem na rescisão unilateral do contrato. 
 
 

Cláusula Décima  
Da Rescisão do Contrato 
 
10.1 – O presente contrato administrativo poderá ser rescindido, de 

pleno direito, independentemente de interpelação judicial, nos casos previstos no artigo 
78, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, bem como no caso de a 
CONTRATADA transferir, no todo ou parte, as obrigações decorrentes do 
fornecimento contratado, sem a devida e prévia anuência. 

 
10.2 – A rescisão do contrato, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos 
casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93, 
com suas alterações posteriores, observando-se as vias: 

 
a) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo 

de licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE, ou; 
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b) judicial, nos termos da legislação em vigor. 

 
10.3 – A rescisão unilateral do contrato, pela CONTRATANTE 

ocasionada por incapacidade técnica da CONTRATADA, bem como pelas hipóteses 
previstas nos incisos I, II, V e VII, do artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93, acarretará as 
conseqüências previstas em lei e no Edital de Licitação, sem prejuízo de outras sanções 
aplicáveis à espécie, dentre as quais: 

 
a) responsabilidade por prejuízos causados à CONTRATANTE e a 

terceiros, devidamente comprovados; 
 
b) retenção dos créditos decorrentes do presente contrato, até o limite 

dos prejuízos causados à CONTRATANTE. 
 
10.4 – O inadimplemento por parte da CONTRATANTE, quanto aos 

seus deveres impostos pela legislação em vigor e pelo presente contrato administrativo, 
autorizará a CONTRATADA a pleitear a rescisão, com direito à indenização por 
eventuais danos ou perdas sofridas e devidamente comprovadas. 

 
 
 Cláusula Décima Primeira 
Do Direito de Recurso 
 
11.1 – Na hipótese de rescisão do presente contrato, determinado por 

ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos de inexecução total ou parcial do 
ajuste, indicados nos incisos I a XII e XVII, do artigo 78, combinado com o inciso I, do 
artigo 79, da Lei Federal nº 8.666/93, cabe recurso administrativo, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, contados da data de intimação do ato correspondente. 

 
11.2 – A intimação do ato de rescisão contratual será feita mediante 

publicação resumida, na Imprensa Oficial do Estado, e os demais atos, como 
advertência e multa de mora, em órgão de imprensa escrita com circulação local, e por 
afixação nos locais de costume, na sede administrativa da Prefeitura. 

 
11.3 – Cabe, também, representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da 

data da intimação relacionada com o objeto do contrato, de que não caiba recurso 
hierárquico. 
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11.4 – Os recursos serão apresentados por escrito, endereçados 

diretamente à autoridade superior, o Prefeito Municipal, mediante requerimento 
devidamente protocolado na recepção da sede administrativa da Prefeitura Municipal, 
durante o horário de expediente, no qual serão registrados a data e o horário de entrega, 
após pagamento dos emolumentos devidos, casos incidentes. 

 
11.5 – O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da 

que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, 
devendo, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

 
 

Cláusula Décima Segunda 
Da Fiscalização dos Serviços 
 
Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável 

pela execução do objeto deste contrato, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem 
que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais 
ampla e completa fiscalização sobre a entrega das refeições, ou por prepostos 
formalmente designados. 

 
 
Cláusula Décima Terceira 
Das Responsabilidades 
 
A CONTRATADA responde, civil e criminalmente, por todos os danos, 

perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa, no cumprimento deste contrato, venha, 
direta ou indiretamente, provocar ou causar à CONTRATANTE ou a terceiros, 
correndo às suas expensas, sem qualquer ônus para a Administração Municipal, o 
ressarcimento ou indenização pelos danos ou prejuízos causados. 

 
 
Cláusula Décima Quarta 
Do Reconhecimento do Direito à Rescisão Unilateral 
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14.1 – A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE de 
rescindir unilateralmente o presente contrato, por sua inexecução total ou parcial, assim 
como as conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 

 
14.2 – Reconhece, também, a CONTRATADA que a rescisão unilateral 

acarreta como consequência, sem prejuízo das sanções previstas em lei, todas as 
medidas administrativas previstas neste contrato. 

 
 
Cláusula Décima Quinta 
Da Vinculação ao Edital 
 
O presente contrato fica vinculado ao Pregão Presencial nº 000/2.021, 

assim como a todos os termos e condições da proposta vencedora do certame de 
licitação, apresentada pela CONTRATADA. 

 
 
Cláusula Décima Sexta 
Da Regência 
 
O presente contrato regular-se-á pelas suas cláusulas e pelas normas 

específicas de licitação na modalidade de pregão, instituída pela Lei Federal nº 10.520, 
de 17 de julho de 2.002, aplicando-se, subsidiariamente, as normas gerais sobre 
licitações e contratos administrativos, estabelecidas pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, especialmente, quanto aos casos omissos, aplicando-se, 
supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições do direito 
privado contidas no Código Civil Brasileiro. 

 
 

Cláusula Décima Sétima 
Da Publicação 
 
A CONTRATANTE deverá providenciar a publicação resumida do 

instrumento do presente contrato na imprensa oficial, ou em órgão de imprensa escrita 
com circulação local, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para 
ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, por se tratar de condição indispensável 
para sua eficácia plena. 
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Cláusula Décima Oitava 
Do Foro de Eleição 
 
Fica eleito o Foro da Comarca de Monte Azul Paulista, sede da 

Administração Municipal, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão oriunda do presente contrato, 
desde que não resolvidas na esfera administrativa. 

 
E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o 

presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, que, lido e aprovado, vai 
por elas assinado para que produza todos os efeitos de direito, na presença de duas 
testemunhas abaixo identificadas e também signatárias. Comprometendo-se as partes, 
ainda mais, a cumprirem e a fazer cumprir o presente contrato, por si e por seus 
sucessores, em Juízo ou fora dele. 

 
 

Monte Azul Paulista - SP, .... de ........................ de ................... 
________________________________                       ______________________________ 
Marcelo Otaviano Dos Santos                                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Prefeito Municipal - CONTRATANTE           Sócio-Diretor -     CONTRATADA       
    
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
_____________________________                                     _____________________________  
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ANEXO IX 

 
 
 

MODELO DO FORMULÁRIO PROPOSTA 
 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2.021 
 
     
                                      
À 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA 
REF: PREGÃO PRESENCIAL 026/2021 
ASS: PROPOSTA COMERCIAL. 
 
 
Prezados Senhores, 
 
1- Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, 
especialmente da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, regulamentadas pelo 
Decreto Municipal nº 2136, de 04 de Junho de 2.009, aplicando-se, subsidiariamente, no 
que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, 
Lei nº 123, de 14 de dezembro de 2006,  Lei Complementar nº 147, de 07 de Agosto de 
2014, Decreto Federal nº 8.538 de 06 de Outubro de 2015.  e as cláusulas e condições do 
Pregão Presencial n.º 026/2021. 
 
 

           2- Propomos a Prefeitura do Município de Monte Azul Paulista SP, a prestação de 
serviços de COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B e E DO 
MUNICÍPIO, (INCLUSIVE CARCAÇAS DE PEQUENOS ANIMAIS), CONFORME 
RESOLUÇÃO CONAMA N.º 358/2005, RESOLUÇÃO RDC ANVISA N.º 306/2004, 
RESOLUÇÃO SMA 33/2006 E DA LEI ESTADUAL 12.300/2006, NOS SEGUINTES 
VALORES:  
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Item Descrição Unidade 

de 
Medida 

Qtde em 
Kg 

 p/ 12 
meses  

 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total  

p/ 12 meses 

 
1 

CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA   COLETA, 
TRANSPORTE, 
TRATAMENTO E DESTINO 
FINAL DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS DOS SERVIÇOS 
DE SAÚDE DOS GRUPOS A, 
B E E DO MUNICÍPIO, 
(INCLUSIVE CARCAÇAS DE 
PEQUENOS ANIMAIS), 
CONFORME RESOLUÇÃO 
CONAMA N.º 358/2005, 
RESOLUÇÃO RDC ANVISA 
N.º 306/2004, RESOLUÇÃO 
SMA 33/2006 E DA LEI 
ESTADUAL 12.300/2006 

Kg 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

19.200 R$  R$  

     VALOR 
TOTAL................................................................................................................R$  
 
 
VALOR POR EXTENSO : (                              )                                                   
 
3 -Em caso de divergência dos preços apresentados em alga rimos e por extenso, 
prevalecerá este último; 
 
4 - Declaro que o prazo de validade desta proposta é de 60(sessenta) dias, a contar da 
data da entrega do respectivo envelope. 
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5 - Declaro que o serviço ofertado atende todas as especificações exigidas no edital. 
 
6 - Declaro que o valor da proposta compreende todos os custos compreendidos na 
execução do objeto licitado 
 
7 -  Declaramos conhecimento integral dos termos do Edital do Pregão nº 026/2021, da 
presente licitação e seus anexos e demais atos editalícios aos quais sujeitamos. 
 
Empresa (Razão Social): 
Endereço: 
CNPJ: 
Banco: 
Agência: 
Conta Corrente 

 
  Cidade ......................., 00 de Outubro de 2.021 
 

 
_____________________________________________________ 

Nome do Responsável 
(Carimbo com CNPJ(MF) e assinatura do responsável) 
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ANEXO  IX 
 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
            SÓ DO LICITANTE VENCEDOR 

 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA 
CONTRATADO:  
CONTRATO Nº  

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA   COLETA, 
TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B e E DO MUNICÍPIO, (INCLUSIVE 
CARCAÇAS DE PEQUENOS ANIMAIS), CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA 
N.º 358/2005, RESOLUÇÃO RDC ANVISA N.º 306/2004, RESOLUÇÃO SMA 33/2006 
E DA LEI ESTADUAL 12.300/2006, mediante as condições estabelecidas neste Edital e 
seus anexos. 
 
Pelo  presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
 
1. Estamos CIENTES de que: 
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua 
execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das 
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no 
Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 
01/2011 do TCESP; 
 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário 
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 
14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos 
processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 
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d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no 
módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos 
previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de 
Atualização Cadastral” anexa (s); 
 
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre 
atualizados. 
 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação; 
 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
 
LOCAL e DATA: Monte Azul Paulista (SP), XX de XXXXX de 2021  
 
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
 
Nome: Marcelo Otaviano dos Santos 
Cargo: Prefeito 
CPF: 118.657.218-32 
 
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 
 
Nome: Marcelo Otaviano dos Santos 
Cargo: Prefeito 
CPF: 118.657.218-32  
 
 
 
Assinatura: ______________________________________________________ 
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RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 
Pelo contratante: 
 
Nome: Marcelo Otaviano dos Santos 
Cargo: Prefeito 
CPF: 118.657.218-32  
 
 
 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
Pela contratada: 
 
Nome: XXXXXXXXXXXXX    
Cargo: XXXXXXXX 
CPF: XXXXXXXXXXX 
 
 
 
 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 
Nome: Marcelo Otaviano dos Santos 
Cargo: Prefeito 
CPF: 118.657.218-32  
 
 
 
 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço 
eletrônico 
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ANEXO X 
 

CADASTRO DO RESPONSAVEL PARA A ASSINATURA DO CONTRATO 

(NÃO DESCLASSIFICATÓRIO) 
 

 (A SER PREENCHIDA EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 

À 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA 
Praça Rio Branco, nº 86 – Centro 
CEP. 14.730-000 – Monte Azul Paulista-SP 

 
REFERENTE : PREGÃO 026/2021  

                               PROCESSO Nº 026/2021 

   EMPRESSA:  _   
 

DADOS DE QUE VAI ASSINAR O CONTRATO: 
 

NOME: ______________________________________________ 
 

NACIONALIDADE: BRASILEIRA _  _ 
 

SITUAÇÃO CONJUGAL: SOLTEIRO, CASADO DIVORCIADO? _  _ 
 

CPF(MF)  _  RG  _ 
 

CARGO NA   EMPRESA: GERENTE, SÓCIO
 PROPRIETARIO, PROCURADOR?___________ (SE 
PROCURADOR, ANEXAR PROCURAÇÃO 
 
ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA, AVENIDA? Nº, BAIRRO, CIDADE, CEP; __   

 

TELEFONE:    
 

E-MAIL INSTITUCIONAL: ________________________________  
 
E-MAIL PESSOAL:________________________________________ 
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DADOS DO RESPONSAVEL POR RECEBER OS PEDIDOS 

 
 

NOME;    
 

CARGO NA EMPRESA: GERENTE, SÓCIO PROPRIETARIO, PROCURADOR?  _ 
 

TELEFONE:  _ E-MAIL _  _  _ 
 

Obs: apresentar dentro do envelope 02 – Documentação 
 
 


