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2º EDITAL COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA, EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 022/2020 

PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2020 
 
 PREÂMBULO: 
 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSIRA - ESTADO DE PERNAMBUCO, sediada na 

Rua Maria Pereira, 87 Centro - Passira CEP 55.650-000, através de Raimunda Fernandes da Silva 

Souza, Pregoeira Oficial, torna público que está reunido com a equipe de apoio instituída pela 

Portaria nº. 02/2020, para receber as documentações e proposta para licitação na modalidade 

PREGÃO ELETRONICO do tipo “Menor Preço por ITEM”, o qual será processado e julgado de 

conformidade com os preceitos Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 

014/2020, Lei Complementar n° 123 de 14.12.2006, atualizada pela Lei Complementar Nº 147, de 

07.08.2014, aplicando subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal 

n° 8.666 de 21.06.1993, pela legislação pertinente e pelas condições previstas neste Edital e seus 

Anexos. 

 

Os itens objeto desta licitação estão reservados à participação de microempresa e 

empresa de pequeno porte, conforme determina o art. 48, inciso I da Lei Complementar 

nº 123/2006, com redação da LC nº 147/2014. 

 
Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes anexos: 

Anexo I – Especificações detalhadas do objeto;  

Anexo II – Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde - PGRSS 

Anexo III – Cronograma semanal de coleta dos resíduos na unidade vinculada a unidade de 

saúde 

Anexo IV - Planilha de volume estimado para geração dos resíduos: Tipo A, B e E por unidade 

geradora 

Anexo V – Minuta do Contrato 
 

A licitação observará o local e horários a seguir: 

 
Recebimento das propostas até: 26/08/2020 às 08:30 (oito horas e trinta minutos) (horário 
oficial de Brasília)  

Início da sessão de disputa de preços: 26/08/2020 às 09:00 (nove) horas (horário oficial de 
Brasília) 

Sistema eletrônico utilizado: Bolsa Nacional de Compras – BNC 

Endereço eletrônico do sistema: http://bnc.org.br/sistema/. 

Dados para contato: 

Pregoeiro: Raimunda Fernandes da Silva Souza E-mail: licitacao@portalpassira.com.br 

Fone: (81) 3651-1124 

Endereço: Sede da Prefeitura de Passira, Sala da CPL, Rua Maria Pereira da Silva,87 Centro 
Passira-PE. 

Site: http://www.portalpassira.com.br 
 

 

http://bnc.org.br/sistema/
mailto:licitacao@portalpassira.com.br
http://www.portalpassira.com.br/
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1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1.  Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante 

condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. 

 

1.2. Para participar da licitação se faz necessário prévio cadastro do licitante no sistema 

Bolsa Nacional de Compras - BNC. Para a realização do cadastramento, deverão ser 

observadas as instruções constantes do Bolsa Nacional de Compras - BNC com 

http://bnc.org.br/sistema/. 

 

1.3. Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município de Passira, credenciado na 

função de Pregoeiro(a), mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou 

transferidos para os sistemas de compras eletrônicas utilizados pela Administração 

Direta, disponível na Bolsa Nacional de Compras - BNC, no 

endereçohttp://bnc.org.br/sistema/. 

 

1.4. Todas as referências de tempo previstas neste Edital, no Aviso e durante a sessão 

pública observarão obrigatoriamente o horário oficial de Brasília – DF e, dessa forma, 

serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame; 

 

1.5. Havendo divergência entre as informações constantes do registro da licitação no  Bolsa 

Nacional de Compras - BNC e as constantes deste Edital e de seus Anexos, 

prevalecerão estas últimas. 

 

2 - OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

2.1 O objeto da presente licitação é contratação de empresa para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL SOBRE 

INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE, conforme Termo de Referência anexo I deste 

Edital, conforme Termo de Referência anexo I deste Edital. 

 

2.2 A estimativa de quantidade mínima e máxima e a discriminação detalhada do produto objeto 

deste edital constam no Termo de Referência, anexo I, qual faz parte integrante deste Edital. 

 

3 – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO 

 

A despesa decorrente desta Licitação correrá à conta dos orçamentos dos exercícios, cujo 

Programa de Trabalho e Natureza de Despesa será consignado no Quadro de Detalhamento a 

ser publicado oportunamente. 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

10.122.0401.2276.0000 - Gestão Técnica e Administrativa FMS  

10.302.1002.2323.0000 – Manutenção das Unidades de Saúde de Media Alta 

Complexidade. 

10.301.1001.2319.0000 – Manutenção das Atividades do Programa de Saúde Família- PSF  

Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
 

4.   CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

http://bnc.org.br/sistema/
http://bnc.org.br/sistema/
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4.1 Poderão participar deste Pregão do(s) respectivo(s) item(ns) do Pregão Eletrônico, 

exclusivamente as empresas enquadradas como Microempresa – ME, Empresa de 

Pequeno Porte – EPP e Microempreendedores Individuais – MEI, nos termos da Lei 

Complementar n° 123/2006, no seu inciso I, do Art. 48 (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 147/2014) desde que atendam o disposto nos títulos DOS DOCUMENTOS 

DE HABILITAÇÃO e DA PROPOSTA DE PREÇOS. 

 

4.2 Não se aplicará a exigência do subitem 4.1, quando não houver um mínimo de 3 (três) 

fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno 

porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas 

no instrumento convocatório (Redação dada pelo Art. 49, Inc. II da Lei Complementar n° 

123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014). Prevalecendo na forma dos art. 

44 e 45 da referida Lei. 

 

4.3. Poderão participar deste Pregão (eletrônico) os interessados que atenderem a todas as 

exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação. 

 

4.4 A participação no Pregão (eletrônico) dar-se-á por meio da digitação da senha 

pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da 

proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e 

horário estabelecidos neste Edital. 

 

4.5 Como requisito para a participação no Pregão (eletrônico), o licitante deverá declarar, 

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

sua proposta está em conformidade com as exigências previstas neste Edital. 

 

4.6 O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou 

microempreendedor individual deverá fazer a declaração, conforme o item anterior, 

mesmo que tenham restrição na documentação comprobatória da regularidade fiscal. 

 

4.7 Ficarão impedidas de participar: 

a) Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada Administração Publica; 

b) Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição; 

c) Pessoas enquadradas no artigo 9º da Lei nº 8.666/1993; 

d) Empresas impedidas de licitar de acordo com art. 7º da Lei nº 10.520/2002. 

 

4.8. Ao participar do presente certame, o licitante declara tacitamente que não emprega menor, 

salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 

1988. 
 
5. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE COMPRAS ELETRÔNICAS 
 

5.1 Para fins de participação neste pregão, os interessados deverão obter da Bolsa 

Nacional de Compras - BNC mencionada neste Edital, o login pessoal de acesso ao 

sistema. 

 

5.2 O processo de credenciamento será iniciado pelo interessado, através da Bolsa 

Nacional de Compras - BNC, no endereço http://bnc.org.br/sistema/. 

 

http://bnc.org.br/sistema/
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5.3 Em caso de dificuldade no credenciamento junto ao sistema acima, os licitantes 

deverão entrar em contato com a Bolsa Nacional de Compras – BNC, fone: 41 3557-2301 

e/ou Celular/ Whatsapp: 41 99136-7677, e-mail: contato@bnc.org.br, e/ou com a 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal dos Passira, fone: 81 3651-1124, 

e-mail: licitacao@portalpassira.com.br 

 

5.4 Por ocasião do credenciamento junto ao provedor do sistema, o interessado deverá 

comprovar a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a 

prática de todos os atos inerentes ao certame. 

 

5.5 Os interessados ainda não credenciados no sistema eletrônico deverão providenciar o 

credenciamento preferencialmente no prazo de até 03 (três) dias úteis antes da data 

limite de apresentação das propostas iniciais. 

 

5.6 Os interessados poderão credenciar representantes, mediante a apresentação de 

procuração por instrumento público ou particular, atribuindo poderes para formular lances 

de preços e praticar todos os atos e operações nos sistemas de compras eletrônicas 

utilizados nas licitações. 

 

5.7 O sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá apresentar cópia do 

respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações. 

 

5.8 O login e a senha poderão ser utilizados conforme Plano de Adesão efetuada pelo 

Licitante, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da 

BNC ou do Município dos Passira, devidamente justificado. 

 

5.9 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 

Município dos Passira e a BNC a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 

indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 

5.10 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema 

eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de 

capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

 

5.11 Recomendamos obter junto a Bolsa Nacional de Compras – BNC, fone: 41 3557-2301 

e/ou Celular/ Whatsapp: 41 99136-7677, e-mail: contato@bnc.org.br, e/ou com a 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Passira, fone: 81 3651-1124, 

e-mail: licitacao @portalpassira.com.br, outras informações sobre o processo de 

credenciamento no sistema de compras eletrônica. 
 
6. PROPOSTA 
 

6.1 No prazo designado no preâmbulo deste edital, o licitante deverá encaminhar, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico a proposta e a habilitação, a proposta de 

preços expressos em moeda nacional, até a data e hora marcadas para a sessão do 

Pregão. 

mailto:contato@bnc.org.br
mailto:%20licitacao@portalpassira.com.br
mailto:contato@bnc.org.br
mailto:licitacao2.palmares@hotmail.com
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6.1.1 A proposta de preços será elaborada eletronicamente, com base nas condições 

definidas neste edital, e deverá conter: Descrição do objeto da licitação, já contemplado 

no sistema; 

6.1.2 Especificação dos preços unitários de cada item do objeto licitado, os quais serão 

totalizados automaticamente pelo sistema; 

6.1.3 Indicação de marca e modelo/referência dos produtos ofertados, às quais ficarão 

vinculadas(quando couber); 

 

6.2 Em caso de redução do valor proposto, após o encerramento da sessão de lances, o 

licitante que apresentar o menor preço final deverá adequar a proposta ao lance final 

ofertado, preenchendo no sistema os novos preços unitários dos itens vencedores. 

 

6.3 Deverão estar incluídos nos preços todos os custos da mão-de-obra, encargos sociais, 

trabalhistas e previdenciários, tributos, taxas, contribuições, transportes, fretes e quaisquer 

outros custos ou despesas que incidam sobre a prestação do objeto a ser contratado. 

 

6.4 Os preços finais (unitários e totais) ofertados não poderão ultrapassar os preços unitários 

e totais máximos fixados neste Edital. 

 

6.5 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, 

apresentarem preços inexequíveis, ou contiverem irregularidades insanáveis. 

 

6.6 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 

no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

 

6.7 A validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da 

data da sessão de abertura do Pregão, independentemente de declaração do licitante. 

 

6.8 Para fins de contratação, não acarretando em desclassificação de proposta de 

preços, solicita-se, quando do encaminhamento da proposta final escrita ou da 

documentação de habilitação, a juntada dos dados do responsável da empresa que 

assinará o futuro contrato. 
 
7. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

7.1 A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital, exclusivamente por meio do 

sistema eletrônicodevera conter, obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação.  

 

I - registro comercial, no caso de empresa individual; 

II - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos 

de eleição de seus administradores, (caso o contrato social em vigor não apresente o nome do 

sócio administrador e o ramo de atividade da empresa, a mesma deverá apresentar também a alteração 
que contenha estes dados). 

III - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício; 

IV - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim exigir; 
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7.2 - QUALIFICAÇÕES TÉCNICA 

 
a) Atestado Capacidade Técnica e Acervo da empresa ou do profissional responsável que 

comprove(m) que tenha executado para órgão ou entidade da administração  pública  

direta  ou indireta,  federal,  estadual,  municipal  ou  do  Distrito  Federal,  ou  ainda,  para  

empresas  privadas, serviços de características técnicas similares as do objeto da presente 

licitação. 

 

b) A licitante deverá possuir no quadro de funcionários no mínimo 01 (um) Engenheiro detentor 

de atestado (s) de capacidade técnica por execução de serviços de coleta, transporte dos 

resíduos de saúde (o profissional e seu (s) respectivo (s) atestado (s) devem obrigatoriamente 

estar registrados no CREA: 

 

b.1)  A  comprovação  de  vinculação  do  profissional  detentor  do  acervo  técnico  deverá  

atender  os seguintes requisitos: 

- Empregado: cópia da ficha ou livro de registro de empregado registrado na DRT ou, cópia da 

carteira de trabalho e previdência social ou ainda Contrato de Prestação de Serviços. 

  - Sócio: contrato social devidamente registrado no órgão competente. 

- Responsável Técnico: cópia da certidão expedida pelo CREA da  sede  da  licitante  onde 

consta o registro do profissional como RT. 

 

c) Certidão de Registro ou inscrição da empresa e seu Responsável Técnico, no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) do local da sede do licitante com o visto da 

seção local, em caso de proponente estabelecido e, outro Estado. 

 
d) Licença de Operação emitida através do órgão ambiental do Estado da Licitante, referente 

ao objeto deste edital, compreendendo Licença da licitante para Coleta e Transporte  de  

Resíduos Sólidos/Perigosos e Licença para Armazenamento de Resíduos de Serviços de 

Saúde; 

 

e) Alvará da Vigilância Sanitária da empresa licitante referente ao objeto deste Edital, expedido 

pelo órgão competente (esfera Estadual); 

 

f) Facultado a comprovação de existência de sede deverá ser feita com apresentação de 

fotografias coloridas da fachada da empresa que demonstre a identificação da mesma, 

bem como, da parte interna demonstrando as instalações físicas bem como de 

apresentação de correspondências, recebidas via postal, cujo destinatário seja a empresa 

contendo o endereço da empresa. 

 

g) Apresentação de Licença Ambiental, aprovada e expedida pelo órgão competente, 

estadual ou federal, dentro do prazo de validade conforme legislação  Lei 6.938/81, as 

Resoluções do CONAMA nº 001/86 e nº 237/97 e o Parecer 312 ou Registro no Cadastro 

Técnico Federal de atividade potencialmente poluidoras através do Certificado de Registro 

expedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recurso Naturais Renováveis – IBAMA, 

nos termos do art. 17, inciso II, da lei 6.983 de 31 de agosto de 1.981, alterado pela Lei 7.804 

de 18 de julho de 1.989. 

 

7.3 - REGULARIDADES FISCAIS  

 

7.3.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ / MF). 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=313
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7.3.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante. 

 

7.3.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de 

certidão conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional, referente aos tributos federais e à Dívida Ativa da União (Portaria nº 443 de 17 de 

outubro de 2014). 

 

7.3.4 - Certidão de Regularidade fiscal de Debito Estadual e Municipal.   

 

7.3.5 - Certificado atualizado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

FGTS, da sede da licitante, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos Sociais 

instituídos por Lei. 

 

7.3.6 - Prova de Inexistência de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII – A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/43 (Incluído pela Lei nº 12.440/2011); 

 

7.3.7 - Declaração de que dispõe de toda infra-estrutura necessária e adequada à execução 

integral do fornecimento dos produtos, acompanhada de comprovação física por meio de 

fotografias anexadas, onde identifique a fachada com placa de publicidade contendo a razão 

social ou nome de fantasia; 

 

7.3.8 - Constitui motivo de inabilitação da candidata à licitação, qualquer descumprimento das 

exigências contidas neste e nos demais capítulos. 

 

7.3.9 - Não serão aceitos protocolos de inscrições de renovação de documentos; 

 

7.3.10 - A validade das certidões corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso 

as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a prefeitura convenciona o 

prazo como sendo de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese 

da licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes 

convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente; 

 

7.3.11 - Após a fase de Habilitação, não cabe desistência da proposta por parte da licitante, 

salvo por motivo superveniente, plenamente justificável e aceito pela Comissão Permanente de 

Licitação. 

 

7.3.12 - Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, estas deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 

7.3.13 - Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista, será assegurado 

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

proponente (ME, EPP ou LTDA) for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual 

período, a critério da administração, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

negativa. 
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7.3.14 - A falta de regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas o artigo 81 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. 

 

7.3.15 - Caso a(s) certidão(ões) expedida(s) pela Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal ou do 

Distrito Federal, seja POSITIVA a(s) mesma(s) será(ão) aceita(s), para efeito de habilitação, se 

contiver(em) expressamente declaração passada pelo emitente do documento, que o 

interessado (licitante) tomou as medidas legais de praxe, e obteve o efeito  NEGATIVO nos termos 

do art. 206 do C.T.N; 

 

7.3.16 - A falta de veracidade de qualquer das informações prestadas pela empresa licitante, 

implicará no indeferimento de sua habilitação, independente das sanções cabíveis; 

 

7.3.17 - Toda documentação deverá está na ordem e numerada de acordo com este Edital. 

 

7.3.18- Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, 

que proíbe trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres aos menores de 18 anos e de qualquer 

trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz; (MODELO NO ANEXO V). 

 

7.4 - QUALIFICAÇÕES ECONOMICA  

 

7.4.1 - Certidão Negativa de Falência expedida pelo Cartório distribuidor da sede da pessoa 

jurídica e dos demais, caso exista mais de um na Comarca, dentro de um prazo de 30 (trinta) dias 

da sessão de entrega dos envelopes e abertura de habilitação, e declaração do foro da sua 

sede, indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registro que controlam a distribuição de falência 

ou concordata. Tendo em vista que a adoção de medidas sanitárias e de combate ao Covid-19, 

no âmbito do Poder Judiciário, pode acarretar para os licitantes, na impossibilidade da Expedição 

da referida, desde que seja apresentada tal certidão, mesmo tendo expirado o prazo de 

validade, será considerada como documento valido para habilitação. Ficando a licitante 

vencedora obrigada a apresentar a referida Certidão em plena Vigência quando as atividades 

judiciarias voltarem a normalidade. Caso a atualização da Certidão retrocitada, ensejará a 

rescisão de eventual contratação e comprovada a má-fé da licitante, a ela , serão aplicadas as 

sanções previstas na Lei nº 8.666/93. 

7.4.1.1 - Além da apresentação da Certidão negativa de falência, de recuperação judicial e/ou 

extrajudicial, também deverão apresentar a “CERTIDÃO LICITAÇÃO” emitida pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Pernambuco através do site www.tjpe.jus.br, PJE – Processo Judicial 

Eletrônico de 1º e 2º grau, conforme determina a Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2015 

ou equivalente do seu Estado de origem. 

 

7.4.2 - Apresentar balanço patrimonial e demonstrações contábeis assinados pelo sócio 

(proprietário) e pelo contador registrado no CRC (Conselho Regional de Contabilidade), do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprove a boa situação 

econômica e financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancete ou balanço 

provisório, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) 

meses da data de apresentação da proposta através dos seguintes índices:  

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

       CORRENTE  =     Ativo Circulante > 1,0 

         Passivo Circulante 

http://www.tjpe.jus.br/
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ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

           GERAL  =     Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  > 1,0 

           Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
 
8. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 
  

8.1. A licitação será processada e julgada de acordo com as disposições da Lei nº 

10.520/2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, observando-se ainda a Lei 

Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, 

decreto municipal nº 14/2020. 

 

8.2. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM, admitindo-se como critério 

de aceitabilidade os preços máximos fixados no item 2.1 deste edital. 

 

8.3. O Pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante 

condições de segurança, criptografia e autenticação, em todas as suas fases. 

 

8.4. A partir do horário indicado no preâmbulo deste edital e previsto no sistema, terá início 

a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, na 

forma prevista neste edital, passando o Pregoeiro a examinar as propostas. 

 

8.5. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

 

a) Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

b) Que não permitam aferir a compatibilidade do(s) serviço(s) ofertado(s) com as 

especificações do edital; 

c) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes. 

 

8.6. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados 

ao sistema para participar da sessão de lances. 
 

8.7. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão efetuada pelo 

próprio licitante. 

 

8.8. O sistema possibilita até 50 lotes na sala de disputa de forma simultânea, ficando o 

licitante responsável por acompanhar os lances dos itens que estiverem em disputa, à quantidade 

ficará a critério do pregoeiro, podendo o mesmo informar no inicio da sessão a quantidade a ser 

colocada de forma simultânea. 

 

8.9. A partir da abertura da etapa competitiva, que será no modo de disputa ABERTO, o 

tempo estimado para disputa será de 10 (dez) minutos para cada item, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do 

período de duração da sessão pública. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 

RUA MARIA PEREIRA Nº 87 CENTRO – PE CEP 55650-000 
CNPJ 11.097.300/0001 – 57 - FONE: (81) 3651.1124 / 3651.1134 

8.10. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 8.8, será 

de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período 

de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. 

 

8.11. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no item 8.9, a sessão 

pública será encerrada automaticamente. 

 

8.12. A cada lance ofertado, o licitante será informado de seu recebimento e respectivo 

horário de registro e valor. 

 

8.13. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes. 

 

8.14. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

 

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

recebido e registrado em primeiro lugar. 

 

8.16. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento 

da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca 

da aceitação da proposta de menor preço. 

 

8.17. No caso de igualdade dos valores (situação esta possível de ocorrer quando as 

empresas não oferecerem lances), será realizado sorteio eletrônico entre elas para que se 

identifique aquela que poderá exercer o direito de preferência previsto no item conforme 

paragrafo único do art. 37 do Decreto Municipal Nº 014/2020. 

 

8.18. Havendo aceitação da proposta melhor classificada, quanto ao objeto e ao preço, 

observados os valores máximos fixados nesta licitação, o Pregoeiro poderá encaminhar 

contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que 

seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a 

contratação. A negociação em apreço deverá ser realizada por meio do sistema eletrônico, para 

que possa ser acompanhada pelos demais licitantes. 
 

8.19. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços 

ao valor da proposta mais bem classificada e, ao ser homologada a licitação, será incluído, na 

respectiva ata, o registro dos preços cotados iguais ao do licitante vencedor, na sequência de 

classificação do certame. Os licitantes irão demonstrar interesse por meio do chat do sistema BNC. 

 

8.20. Realizada a negociação, o pregoeiro procederá com a habilitação na forma do item 7 

deste Edital. 

 

8.21. Para cumprimento do item 7 deste Edital, bem como no caso de pronunciamento de 

aceitabilidade final da proposta, a sessão poderá ser suspensa para aguardo do envio e 

recebimento da documentação de habilitação e proposta ajustada. A data e horário para 

retomada da sessão do pregão serão comunicados pelo Pregoeiro, através do Sistema, com 

antecedência mínima de 24 horas. 

 

8.22. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, será a empresa 

considerada vencedora por decisão motivada do Pregoeiro. 
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8.23. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o 

Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das licitantes, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o 

respectivo licitante declarado vencedor. 

 

8.24. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto no item anterior. 

 

8.25. No mesmo prazo de apresentação da documentação do 1º colocado, é facultado ao 

Pregoeiro exigir os documentos de habilitação dos demais classificados, tantos quantos 

necessários, quando pertinente para agilização do procedimento. 

 

8.26. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente 

às penalidades estabelecidas neste Edital. 

 

8.27. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 

informações relativas à sessão pública do pregão constarão de ata, sem prejuízo das demais 

formas de publicidade. 

 

8.28. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retomando o 

Pregoeiro, quando possível, sua atuação no Pregão, sem prejuízos dos atos realizados. 

 

8.29. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 

pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes. 

 

8.30. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 

proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, 

mediante publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco. 
 
9. DILIGÊNCIA 
 

9.1 O Pregoeiro poderá, a qualquer momento, solicitar aos licitantes a composição de 

preços unitários de serviços e/ou de materiais/equipamentos, bem como os demais 

esclarecimentos que julgar necessários. 

 

9.2 Em qualquer fase do procedimento licitatório, é facultado ao Pregoeiro ou autoridade 

superior promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo. 

 

9.3 Como resultado das diligências acima referidas, objetivando um juízo de verdade real, 

será permitida a inclusão de documentos ou informação necessários para apurar fatos existentes 

à época da licitação, concernentes à proposta de preços ou habilitação dos participantes, 

porém não documentados nos autos. 
 
10. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

10.1. Até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório 

do Pregão por meio do e-mail (licitacao@portalpassira.com.br). As respostas a tais 
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esclarecimentos serão disponibilizadas por email e/ou Publicação no Diário Oficial dos Municípios 

do Estado de Pernambuco. 

 

10.2. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos e impugnações em até dois 

dias úteis antes da data limite de envio de proposta, definido no Edital. 

 

10.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 

processo licitatório até decisão definitiva a ela pertinente. 

 

10.4. A decisão do Pregoeiro sobre o julgamento da impugnação será comunicada ao 

licitante interessado, preferencialmente, até o dia anterior à data marcada para abertura das 

propostas, podendo tal comunicação ser feita na própria sessão de abertura, fazendo-se o 

registro no “chat”. 

 

10.5. declarado vencedor, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro 

poderá fazê-lo, qualquer licitante poderá durante o prazo concedido na sessão publica, de forma 

imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção com registro da síntese das suas 

razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias corridos. Os interessados 

ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo do recorrente, conforme prevê o art. 4º, inciso XVIII da 

Lei nº 10.520, de 17/07/2002. 

 

10.6. Os memoriais de recurso e de contrarrazões poderão ser encaminhados por e-mail 

(licitacao@portalpassira.com.br). 

 

10.7. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de 

recurso, e a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor. 

 

10.8. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 

quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

 

10.9. Os recursos contra decisões do pregoeiro terão efeito suspensivo 

 

10.10. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

10.11. As razões de recursos serão dirigidas autoridade superior, por intermédio do Pregoeiro 

que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, poderá reconsiderar sua decisão ou, nesse mesmo prazo 

fazê-lo subir, devidamente informado para decisão final. 

 

10.12. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal 

previsto ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no 

processo para responder pelo proponente. 

 

10.13. Apos a Homologação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato ou a 

ata de registro de preço no prazo estabelecido no Edital. 
 
11.1 CONTRATAÇÃO  
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11.1.1. A contratação terá um prazo de vigência ate 31 de dezembro de 2020, a contar da data 

da assinatura do contrato. 
 
11.2. FORMALIZAÇÃO  
 

11.2.1. O Fundo Municipal de saúde, após a homologação do resultado da licitação, 

convocará a(s) licitante(s) classificada(s) para assinar o(s) Contrato, no prazo de até 5 (cinco) dias 

úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação. 

 

11.2.2. O prazo a que se refere o item anterior poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual 

período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Município dos Passira. 

 

11.2.3. No ato de assinatura do Contrato, a pessoa designada para assinar o contrato deverá 

comprovar os necessários poderes para realização deste ato. 

 

11.2.4. A contratação será precedida da emissão de nota de empenho global, sendo 

convocada a adjudicatária para assinatura do termo de contrato. 

 

11.2.5. O licitante vencedor deverá, durante a execução contratual, manter todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do 

instrumento de contratação. 

11.2.6. O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições acréscimos ou 

supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto licitado, nos termos do §1º, artigo 65 da 

Lei nº 8.666/1993. 
 
11.3. RESCISÃO CONTRATUAL 
  

11.3.1. A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão do 

contrato, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

11.3.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

11.3.3. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da 

Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei Federal nº 

8.666/93, ou nas hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, quando cabível. 

 

11.3.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 
 
11.4. PAGAMENTO 
 

11.4.1 As condições de pagamento deverão obedecer aos seguintes critérios: 

 

11.4.2 O pagamento da execução dos serviços serão efetuado, mensalmente, após a 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura e recebimento definitivo do objeto e comprovado a 

manutenção das exigências da habilitação em até 30 (trinta) dia por meio de depósito em conta 

corrente, mediante apresentação da respectiva nota fiscal/fatura devidamente atestada por 

servidor designado e com recibo em anexo. 
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11.4.3 A Nota Fiscal/Fatura da Contratada tem que possuir o mesmo CNPJ dos documentos 

apresentados nos documentos de habilitação da licitação, sob pena de não ser processada e 

não paga. 

 

11.4.4 Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a 

qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere o direito a 

acréscimos de qualquer natureza. 

 

11.4.5 Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como, qualquer outra 

circunstância que inviabilize seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima 

fluirá a partir da respectiva regularização; 

 

11.4.6 A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome do banco, 

agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária; 

 

11.4.7 As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças 

serão de responsabilidade da Contratada. 
 

11.4.8  Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, 

na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de seu fornecimento.  
 
 
12. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA 
 

12.1 O objeto desta licitação será recebido: 

 

a) Definitivamente, pela Secretaria de demandante, após a conferência, verificação das 

especificações, qualidade, quantidade dos materiais e da conformidade do produto 

entregue com as propostas apresentadas. 

b) Todos os serviços deverão ser prestado de acordo com a demanda da secretaria de 

saúde dentro das especificações, qualidade em conformidade como Termo de 

Referencia.  
 
13 PENALIDADES 
 

13.1 Quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar documento ou apresentar documentação falsa para o certame, 

ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 

na execução do contrato comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 

impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 

sem prejuízo da aplicação da multa prevista no item seguinte; 

 

13.2 Além da sanção prevista no subitem 13.1 ainda podem ser aplicadas as seguintes: 

 

a) Advertência; 

b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
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d) Declaração de inidoneidade para licitar ou 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 após decorrido o 

prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

13.3 A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos: 

 

a) Pelo atraso na prestação do(s) serviço(s), em relação ao prazo estipulado, de 1% (um 

por cento) do valor mensal do referido serviço, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por 

cento); 

b) Pela recusa em executar a prestação do(s) serviço(s), caracterizada em 10 (dez) dias 

após o vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do serviço; 

c) Pela demora em corrigir falha na prestação do(s) serviço(s), a contar do segundo dia 

da data da notificação da rejeição: 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor mensal do 

contrato, por dia decorrido; 

d) Pela recusa em corrigir as falhas na prestação do(s) serviço(s), entendendo-se como 

recusa o serviço não efetivado nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez 

por cento) do valor mensal do contrato; 

e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no 

instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do valor 

mensal contratado, para cada evento 

 

13.4 As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a 

contar da aplicação da penalidade, o contratado cometer a mesma infração, cabendo a 

aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual. 

 

13.5 Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 

defesa prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo. 

 

a) A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a 

Administração revogá-la, por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la 

por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente 

fundamentado, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93. 

b) O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 

documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 

desclassificação da proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a 

rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

c) As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 

da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não 

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

d) Caso não seja realizado na sessão pública, o licitante vencedor deverá adequar sua 

proposta ao seu lance ou negociação, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados, da data 

da realização do pregão. A não apresentação ensejará aplicação das penalidades legalmente 

prevista, bem como na sua desclassificação. 

e) A homologação do presente certame e outros atos que tenha publicação obrigatória 

na imprensa oficial serão divulgados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco. 
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f) Os demais atos pertinentes a esta licitação serão divulgados através do e-mail: 

licitacao@portalpassira.com.br e facultativamente no Diário Oficial dos Municípios do Estado de 

Pernambuco e/ou pelo site da Prefeitura Municipal dos Passira http://www.portalpassira.com.br/. 

g) Após a publicação da homologação do certame, os envelopes contendo os 

documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição para retirada na Sala do 

Pregoeiro e Equipe de Apoio (Sala da Comissão Permanente de Licitação), localizada Sede da 

Prefeitura dos Passira, Sala da CPL, Rua Maria Pereira da Silva, Passira – PE, pelo prazo de 30 (trinta) 

dias, findo o qual serão destruídos. 

h) Caso o adjudicatário não compareça para receber a nota de empenho ou assinar o 

contrato, no prazo de 5 (cinco) dias corridos do recebimento do aviso da homologação, ou, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta não apresentar situação 

regular, o Município dos Passira poderá convocar, para substituir a Empresa vencedora, os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições 

de suas propostas, podendo ser negociada a obtenção de melhor preço, verificando-se a 

aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias, ou revogará o 

Processo Licitatório, observado o interesse público. 

i) O edital completo será disponibilizado para consulta e cópia e/ou retirado na sala da 

Comissão Permanente de Licitação que prestarão todos os esclarecimentos solicitados pelos 

interessados neste Pregão, estando disponíveis para atendimento nos dias úteis, das 8h às 13h, na 

Sede da Prefeitura dos Passira, Sala da CPL Rua Maria Pereira da Silva, Passira – PE, E-mail: 

licitacao@portalpassira.com.br, Fone: (81) 3651-1124. As respostas aos pedidos de esclarecimentos 

serão divulgadas através de e-mail e/ou facultativamente através do Diário Oficial dos Municípios 

do Estado de Pernambuco e/ou pelo site da Prefeitura Municipal dos Passira 

http://www.portalpassira.gov.br/. 

j) Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 

k) Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca dos Passira/PE. 

 

 

Passira, 14 de maio de 2020 
 
 
 

Gyna Karine Barbosa Aniceto 
Secretaria de Saúde 
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 TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – DO OBJETO 

 
Constitui o objeto desta licitação: contratação de empresa especializada em serviços de 

coleta, transporte, tratamento e destinação final a aterro sanitário devidamente legalizado, de 

Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (RSSS), acondicionado em bobonas de 200 litros (25kg), 

disponibilizadas pela contratada (comodato),  para atender as necessidades do Fundo Municipal 

de Saúde de Passira, com o uso de equipamentos apropriados para a execução dos trabalhos, 

de acordo com as condições e especificações abaixo descritas. 

 

ESPECIFICAÇÕES,QUANTIDADESEPREÇOMAXIMOADMITIDO 
 
 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT UNIT VALOR 

Semanal 
VAOR 
mensal 

Valor 
anual 

 
 
01 

Bobonas de 200(duzentos) litros de 
Polietileno de alta densidade, 
compatíveis com seus volumes, onde 
serão acondicionados no máximo 25kg 
(vinte e cinco quilos) de resíduos para 
cada bobona. A se retirada 
semanalmente  

10 UNID 1.686,06 
 

6.744,24 
 

47.209,68 
 

 

Os resíduos de serviços de saúde são aqueles produzidos por estabelecimentos de saúde, com 

prévias eparação, acondicionáveis em sacos plásticos, de acordo com a Resolução ANVISA-RDC 

306/04, Resolução CONAMA nº 358/05 e demais normas aplicáveis, principalmente no que diz 

respeito aos itens: 

 

Grupo A 

A1 – descarte de vacinas de microrganismos, vivos ou atenuados;c 

A2 - carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais submetidos 

à processos de experimentação; 

A3- Peças Anatômicas (membros) e Fetos; 

A4 - sobras de amostras de laboratório, peças anatômicas (órgãos e tecidos)e outros 

provenientes de procedimentos cirúrgicos; 

Ac5 - órgãos, tecidos, fluídos orgânicos, materiais perfuro cortantes. 

Grupo B 

a) antineo plásicos, imunos supressores, antirretrovirais; 

b) reagentes para laboratórios; 

c) efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas; 

 

Grupo E 

a) Materiais perfuro cortantes ou escarificantes tais como: agulhas, escalpes, ampolas de 

vidro, brocas, lâminas de bisturi, lancetas, tubos capilares, espéculos, micropipetas e outros 

similares. 

 

O sistema de tratamento, bem como o local de disposição final dos resíduos deverá estar 

licenciado por órgão ambiental competente e suas licenças de instalações e funcionamento, 
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apresentadas ao fiscalizador, conjuntamente com as cartas de anuência, devendo as mesmas 

estar dentro do período de validade, devendo-se ser utilizado da modalidade de tratamento por 

autoclavagem (processo de inertização) para os resíduos do grupo (A1, A2, A4, A5 e E) e 

tratamento por incineração para os resíduos do grupo (A3 e B), razão pela qual a destinação final 

em aterro sanitário será para o resíduo tratado por autoclavagem da Classe II e para o resíduo 

tratado por incineração da Classe I, tudo nos termos da Legislação Ambiental e Resoluções do 

CONAMA. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, através da Secretaria de Saúde. Tem como objetivo 

principal oferecer serviços de saúde à população através do Sistema Único de Saúde – SUS. A 

instituição atua como uma Unidade Mista Nossa Senhora da Conceição de pequeno porte, 

dispondo demais de 25 leitos para diversas áreas, um Ambulatório João Paulo II e Treze (13) 

Unidades Básicas de Saúde de pequeno porte. O Hospital é referência clínica e cirúrgica para 

cirurgia geral, entre outras. 

 

Para atender a crescente demanda da sociedade que necessita de assistência médica é 

imprescindível que se tenha a segurança do manejo adequado dos resíduos infectantes com o 

determina a legislação vigente. 
 

O acumulo de resíduos sólidos nas dependências de um Hospital, ambulatórios e postos de 

saúde, obriga os mesmos a adotarem medidas no sentido de armazená-los e destiná-los a locais 

apropriados, o tratamento adequado de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (RSSS), 

provenientes das salas de cirurgias, curativos, punções, procedimentos invasivos e assistências que 

geram resíduos contaminados com matéria orgânica ec que apresentem risco de 

contaminação.c 

 

As Resoluções, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) RDC N° 306 de 07 de 

dezembro de 2004 e a do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) N° 358 de 29 de abril 

de 2005, apontam para a obrigatoriedade de todos os geradores de resíduos de serviços de 

saúde, de elaborar e executar um plano de gerenciamento neste sentido. 

 

Assim, visando atender aos princípios da biosegurança de empregar medidas técnicas 

administrativas e normativas para prevenir acidentes dessa natureza, preservando a saúde 

pública e o meio ambiente e, considerando ainda, que os serviços de saúde são os responsáveis 

pelo correto gerenciamento de toda coleta de lixo por eles gerado, desde o momento de sua 

geração até a sua destinação final, torna-se necessária à contratação de empresa especializada 

em serviços de remoção de material infectado, para atender as necessidades do Fundo 

Municipal de Saúde de Passira – PE. 

 

Tal medida permitirá reduzir o volume de resíduos perigos os e a incidência de acidentes 

ocupacionais, dentre outros benefícios à saúde pública e ao meio ambiente. 

 

3. DA JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE 

Atender as necessidades de todo o Fundo Municipal de Saúde de Passira – PE, considerando 

todos os setores geridos pela unidade, no que diz respeito à geração de resíduos infectantes.  

 

4. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
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Os serviços deverão estar de acordo com as condições e especificações abaixo descritas: 

4.1.1. DO LOCAL DO SERVIÇO 

Os serviços do objeto desta contratação serão realizado: 
 

Nº Unidade Endereço Municipal 

01 Unidade Mista Nossa Sra. da 

Conceição 

Rua Severino Ferreira Passira 

02 Ambulatório João Paulo II Rua Deolinda Moura Passira 

03 UBS Alto da Esperança Rua das Oficinas Passira 

04 UBS Alto Santa Inês Rua da Alegria Passira 

05 UBS Alto São Lourenço Rua Pedro Torres Chalegre Passira 

06 UBSAltoSãoJosé  Alto São José Passira 

07 UBS Candeais Distrito de Candeais Passira 

08 UBS Poço do Pau Distrito de Poço do Pau Passira 

09 UBS Olho D`água Distrito de Olho D`água Passira 

10 UBS Varjadas Distrito de Varjadas Passira 

11 UBS Bengalas Distrito de Bengalas Passira 

12 UBS Tamanduá Dcistrito de Tamanduá Passira 

13 UBS  Apara Distrito de Apara Passira 

14 UBS Pedra Tapada Distrito de Pedra Tapada Passira 

15 UBS Vertente Seca Distrito de Vertente Seca Passira 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

5.1. Constituem-se obrigações da contratada, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei n° 

8.666/93, as seguintes atividades: 

      a) Obedecer às especificações constantes neste termo; 

b) Fornecer bobonas com capacidade de armazenar 200 litros cada, que corresponde a 25 kg; 

c) Recolher os resíduos de acordo com a solicitação da Secretar ia  de Saúde de Passira, no 

endereço da Unidade Mista Nossa Senhora da Conceição citado no item 4 deste termo; 

d) A contratada deverá sempre estar munida de ferramentas e equipamentos necessários para a 

realização de serviços de remoção de resíduos sólidos nas instalações da Prefeitura Municipal de 

Passira.; 

e) Dar ciência imediata e por escrito, a contratante de qualquer anormalidade que verificar na 

execução dos serviços; 

f) A contratadas e obriga a faturar apenas a quantidade de bobonas, recolhidas por dia, através 

de fatura mensal; 

g) Quando do recolhimento das bobonas a mesma deverá sair através de um impresso, em duas 

vias, contendo: total de bobonas recolhidas ao dia, data e horário de retirada das bobonas na 

Unidade Mista Nossa Senhora da conceição, assinatura do funcionário da contratante e da 

contratada, placa do veículo e campo para observação quando pertinente algum registro; 

h) Fornecer a contratante, no prazo solicitado, todos os produtos requeridos (bobonas) 

comodato, dentro das especificações, no caso de defeitos, inclusive no prazo de garantia dos 

membros que devem ser de 12(doze) meses, a partir da data do fornecimento; 

i) Apresentar licença de operação fornecida pelo órgão ambiental competente, com base na 

legislação ambiental vigente; 
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j) Subcontratar, parcialmente o objeto desta licitação, limitando-se a unidade de tratamento 

e/ou destinação final, para não incorrer em falhas no processo e dificultar a fiscalização por parte 

do contratante; 

k) Responsabilizar-se pelos danos causados a Prefeitura Municipal de Passira. Ou a terceiros, em 

decorrência de sua culpa ou dolo na execução dos serviços, não sendo excluída ou reduzida tal 

responsabilidade pela fiscalização/acompanhamento pela contratante; 

l) Os serviços só poderão ser executados por empregados da contratada, devidamente fardados 

e identificados por crachá utilizando os equipamentos de proteção individual recomendados 

pelas normas vigentes para esta atividade; 

m) É de inteira responsabilidade da contratada, a adoção do ônus de todas as medidas de 

segurança necessárias à execução dos serviços; 

n) Responsabilizar-se por todas as despesas e providências que se tornem necessárias ao fiel 

cumprimento do presente contrato, incluindo impostos, taxas e fretes; 

o) Responsabilizarem-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, 

comerciais, civis e criminais, resultantes da execução deste contrato, no tocante aos seus 

empregados, dirigentes e prepostos; 

p) Apresentar declaração formal contendo a indicação das instalações, do aparelhamento e do 

pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da licitação. 

q) Os funcionários do Hospital Nossa Senhora da Conceição, deverão receber treinamentos  

gratuitos da   empresa    Contratada   em    relação    ao acondicionamento  e  descarte  correto  

do  lixo  hospitalar  gerado  pelos  estabelecimentos públicos de saúde; 

 

6.DASOBRIGAÇÕESDACONTRATANTE 

6.1.  Constituem-se obrigações do contratante, além das constantes no instrumento convocatório: 

a) Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado; 

b) Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas deste Termo de 

Referência; 

c) Efetuar o pagamento devido; 

d) Facilitar por todos os meios o cumprimento da execução da contratada, dando-lhe acesso e 

promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, 

cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas; 

e) Comunicar por escrito à contratada qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do 

equipamento (bobonas); 

f) Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a instituição e se as especificações 

são as mesmas descritas neste termo de referência; e 

g) Comunicar por escrito à contratada o não recebimento do objeto, apontando as razões de 

sua não adequação aos termos contratuais. 

6.2.     O Fundo Municipal de Saúde de Passira, é reservado o direito de, sem que de qualquer 

forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização 

sobre o cumprimento das especificações e condições desta aquisição. 

 

7. DO GESTOR DO CONTRATO 

7.1. A fiscalização do contrato dar-se-á pelo Gerente de Resíduos responsável pelo 

gerenciamento de resíduos do Fundo Municipal de Saúde de Passira, assim que for assinado, pelo 

ordenador de despesas, o Ato de Designação–Fiscal do Contrato;c 

7.2. Caberá ao gestor do contrato direcionar os encaminhamentos necessários e pertinentes para 

o bom andamento do contrato. 

 

8. DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO E PREVISÃO DE PRORROGAÇÃO 
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O prazo de duração do presente contrato é de 06 (seis) meses, contados a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado em conformidade como disposto no inciso II, do artigo 57, da 

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

9. DA FORMA DE PAGAMENTO 

9.1. O pagamento à CONTRATADA será efetuado mensalmente, em até 30(trinta) dias após 

comprovada a prestação do serviço, mediante nota fiscal/fatura devidamente atestada e 

autorizada pelo gestor do contrato; 

9.2. Na ausência do gestor a nota fiscal/fatura poderá ser devidamente atestada e autorizada 

pelo suplente imediato, indicado pelo gestor e autorizado pela diretoria do CONTRATANTE; 

9.3. O pagamento será em 0 6 (seis) parcelas mensais, prazo de vigência do contrato, em valor já 

previamente acordado em contrato; 

9.4. O CONTRATANTE reserva-se no direito de suspender o pagamento se o serviço for realizado 

em desacordo com as especificações no Termo de Referência. 

 

10. DO LOCALONDE ESTÃO INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS 

Os equipamentos (bobonas) comodatados, deverão ser entregues e recolhido no local de 

armazenamento especifica e interno, identificado para esse fim (lixeira) da Unidade Mista Nossa 

Senhora da Conceição. Sediada na Rua Severino Ferreira, n° 251- Centro – Passira – PE CEP 55650-

000. 
 

11. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A - COLETA 

11.1. A coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos objeto deste, deverá ser 

realizada de acordo com o cronograma descrito no ANEXO III deste projeto básico e seguindo o 

protocolo descrito a seguir. 

11.2. Ao chegar à unidade hospitalar, o colaborador responsável da CONTRATADA deverá:  

I – Estacionar o veículo coletor em local próximo do abrigo para resíduos, 

II - Acionar o responsável técnico da CONTRATANTE para acompanhá-lo, 

III – Efetuar a contagem e recolhimento das bobonas a serem coletadas para o transporte. 

IV – Inserir o valor obtido na ficha de controle da coleta de resíduos ANEXO IV. A coleta deverá ser 

realizada na presença dos profissionais de ambas as partes, sob pena da não aceitação por 

parte da CONTRATANTE da referida coleta. 

V – Realizar a reposição das bobonas que foram retiradas por bobonas vazias e limpas, sendo a 

CONTRATADA responsável pela sua manutenção, conservação e descontaminação, incluindo o 

veículo de transporte dos resíduos. 

 

B-TRATAMENTO 

 

11.3. Os resíduos potencialmente infectantes do grupo A, com subgrupos A1 e A4 e perfuro 

cortantes do Grupo E, conforme RDC 306/04 da ANVISA. 

 

I – Apresentar certificação de tratamento e disposição final de resíduos potencialmente 

infectantes e perfuro cortantes. 

II – Apresentar laudo de inativação microbiana nível III, trimestralmente. O processo ou sistema de 

tratamento dos resíduos de serviços de saúde deverá reduzir a carga microbiana compatível com 

o nível III de inativação, conforme RDC306/04 da ANVISA. 
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III – Apresentar laudo de monitoramento do processo de tratamento do resíduo expedido pelo 

órgão ambiental. 

IV – Apresentar descritivo do percentual de redução do volume do resíduo tratado e o processo 

de descaracterização utilizado previamente à disposição final. 

V – Apresentar documento que descreva o funcionamento do sistema de tratamento, segurança 

do processo, capacidade total de tratamento diário e rastreabilidade do processo, devendo ser 

visível o sistema de identificação das bobonas para transporte dos resíduos. 

 

C – DA DESTINAÇÃO FINAL 

 

11.4.  A disposição final dos resíduos hospitalares listadas no anexo II deste certame, será sempre 

em local que apresente conformidade com o que determina o órgão local de controle ambiental 

do estado de Pernambuco, em conformidade com as normatizações da ANVISA, CONAMA e 

suas atualizações. 

 

12. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

12.1. Caso a CONTRATADA necessite subcontratar parte dos serviços, a mesma deverá apresentar 

a licença ou autorização ambiental do órgão de controle ambiental de jurisdição do serviço a ser 

executado, de acordo com o serviço que será subcontratado, nos termos da qualificação 

técnica. 

 

12.2. Em caso de subcontratação, fica vedado a empresa contratada subcontratar serviço por 

ela ofertado na fase habilitatória. Por exemplo: se a empresa contratada fornecer serviços de 

coleta e transporte poderá apenas subcontratar o serviço de tratamento e destinação final. 

 

13. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

13.1. Os serviços serão executados em periodicidade de acordo com as necessidades das 

unidades vinculadas as Unidades de Saúde especificadas no ANEXO III deste projeto básico e em 

estrito cumprimento da RDC 306/2004 da ANVISA e RESOLUÇÃO 358/2005 do CONAMA. 

 

13.2. Todos os resíduos coletados nas unidades deverão ser acondicionados em recipientes tipo 

bobonas com capacidade de 200 litros (resíduos sólidos), sendo que todos deverão ser estanques, 

resistentes, com tampa rosqueável e identificados quanto ao risco do conteúdo. 

 

13.3. A CONTRATADA deverá executar o serviço de coleta, transporte, tratamento, 

descaracterização e disposição final adequado para todos os resíduos perigosos produzidos nas 

unidades hospitalares e numeradas no ANEXO II deste projeto básico, conforme determina a 

legislação vigente (RDC 306 ANVISA e RESOLUÇÂO 358 CONAMA). 

 

13.4. Após o devido tratamento dos resíduos, quando necessário, estes deverão ser 

encaminhados a local previamente aprovado pelo órgão de controle ambiental do estado de 

Pernambuco, conforme determina a legislação vigente e suas atualizações, pertinente ao objeto 

em foco. 

 

1c3.5. Todos os efluentes, gases e etc, gerados pelo tratamento dos resíduos deverão também 

receber o devido tratamento antes de ser em descartados de forma a não provocar qualquer 

tipo de dano ao meio ambiente. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 

RUA MARIA PEREIRA Nº 87 CENTRO – PE CEP 55650-000 
CNPJ 11.097.300/0001 – 57 - FONE: (81) 3651.1124 / 3651.1134 

 

13.6. Os serviços objeto deste projeto básico deverão ser processados em locais e equipamentos 

com licença ou autorização do órgão de controle ambiental de jurisdição competente para sua 

execução. 

 

14. DA FISCALIZAÇÃO 

 

14.1. A Fiscalização da execução dos serviços caberá à CONTRATANTE, através de seus objeto 

deste projeto básico, gerados nas unidades representantes legais. 

14.2. A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação à quantidade e à qualidade dos 

serviços executados.  

14.3. A CONTRATANTE fiscalizará obrigatoriamente a execução do contrato, a fim de verificar se 

no seu desenvolvimento estão sendo observadas as especificações e demais requisitos nele 

previstos, reservando-se o direito de rejeitá-los no todo ou em parte os que não forem 

considerados satisfatórios e determinar a contratada a correção de irregularidades. 

14.4. A fiscalização por parte da Contratante não eximirá a Contratada das responsabilidades 

previstas no Código Civil e no Código do Consumidor dos danos que causar à mesma ou a 

terceiros, por culpa ou dolo de seus funcionários, na execução dos serviços. 

14.5. À Contratante reservar-se-áo direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a 

execução dos scerviços contratados, mediante pagamento único e exclusivo daqueles já 

executados. 

 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

15.1. A Contratada deverá executar os serviços do presente contrato de acordo com a proposta 

apresentada e a fornecer toda mão de obra, equipamentos necessários para plena execução 

dos serviços contratados, mantendo funcionários devidamente credenciados e uniformizados em 

número e especificação compatíveis com a natureza e cronograma dos serviços, bem como 

dispor dos veículos para o transporte adequado ao objeto, conforme as determinações aqui 

dispostas. 

15.2. A executora deverá manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação, devendo comunicar, por 

escrito, à Contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 

manutenção do presente. 

15.3. Deverá ainda, atender prontamente as reclamações das unidades, executando os serviços 

conforme o pactuado no presente instrumento. 

15.4. A fiscalização do cumprimento das obrigações oriundas do presente contrato, em nenhuma 

hipótese eximirá a Contratada das responsabilidades contratuais e legais, bem como dos danos 

materiais ou morais que forem causados a terceiros, seja por atos ou omissões próprias ou de seus 

funcionários e prepostos. 

15.5. Deverá comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade 

que venha interferir na execução dos serviços. 

15.6. Todos os encargos sociais e trabalhistas, bem como tributos de qualquer espécie que 

venham a ser devidos, em decorrência do presente contrato correrão por conta da executora. 

15.7. Todas as despesas com fretes, pedágios, impostos, seguros e todas as demais despesas 

necessárias para o fornecimento do objeto deste contrato, correrão por conta da executora. 

15.8. Dispor de local em Pernambuco, com infra estrutura suficiente para o atendimento 

administrativo quando da assinatura do contrato  

15.9. Deverá apresentar garantia de execução para a vigência do contrato e complementá-la no 

caso de eventual desconto para pagamento de penalidade. 
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15.10. Os veículos deverão, além das placas regulamentares, conter as indicações necessárias ao 

reconhecimento da executora, o telefone para reclamações e a identificação do tipo de coleta 

que realiza. 

15.11. A contratada deverá cooperar na fiscalização dos dispositivos relativos à higiene pública, 

vigentes ou os que forem estabelecidos, especialmente nos casos de: descarga na via púbica e 

terrenos baldios, despejos de água servida na via pública ou falta de recipientes padronizados. 

15.12. Responder por quaisquer acidentes, danos ou prejuízos materiais e ou pessoais causados à 

CONTRATANTE, seus empregados ou a terceiros, como conseqüência de imperícia, imprudência 

ou negligência própria ou de seus empregados, decorrente de sua prestação de serviços. 

15.13. Comparecer em juízo, na hipótese de qualquer ação reclamatória intentada por seus 

empregados contra a CONTRATANTE, reconhecendo sua verdadeira condição de empregadora 

arcando com todas as despesas decorrentes de eventual condenação. 

15c.14. Não fazer uso indevido de plantas, projetos, desenhos ou qualquer outra fonte de 

informação sobre o presente projeto básico. 

15.15. Os serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos que trata este 

projeto básico serão passíveis de subcontratação por se tratarem de serviços distintos e nem todas 

as empresas poderão estar aptas a oferecer em todos os serviços solicitados. Sendo que a 

proponente deverá oferecer pelo menos dois dos serviços solicitados. 

15.16. A executora dos serviços aqui elencados, durante a execução dos serviços, deverá 

fornecer mensalmente a CONTRATANTE o certificado do tratamento e destinação dos resíduos 

recolhidos e que conforme sua classificação torne-se obrigatório cuidados especiais conforme 

determina RDC 306 ANVISA e RESOLUÇÃO 35B8 CONAMA. 

15.17. A CONTRATADA deverá apresentar quando da assinatura do contrato Certificado emitido 

por empresa credenciada (INMETRO) para os veículos transportadores de produtos perigosos. 

15.18. Apresentar, novamente, quando da assinatura do contrato, licença ou autorização 

ambiental do órgão competente, do estado onde estiver instalada a unidade que efetuará a 

operação de tratamento dos resíduos objeto deste projeto básico. 

15.19. Durante o período de vigência contratual a CONTRATADA deverá garantir o acesso da 

CONTRATANTE a todos os locais de processamento dos serviços descritos neste projeto básico 

sempre que necessário, sem aviso prévio, para fins de fiscalização. 

15.20. Responsabilizar-se pelo ônus de faltas, multas federais, estaduais, municipais e todas as 

outras decorrentes praticadas durante a execução do objeto contratado  

 

16. DAS PENALIDADES E MULTAS (Art.55, inciso VII, da Lei n° 8.666/93). 

16.1 Pelo atraso injustificado na execução do contrato, pela inexecução total ou parcial do 

objeto pactuado, conforme o caso, o Contratante poderá aplicar à Contratada as seguintes 

sanções, garantida a previa defesa: 

 

I–advertência; 

II–multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) 

sobre o valor do Contrato, em decorrência do atraso injustificado no fornecimento; 

III–multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total 

ou parcial do mesmo; 

IV–suspensão temporária de participarem licitação e impedimento de contratar com a 

Administração do Contratante, pelo prazo de até 02(dois) anos; 

V–declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

Parágrafo único – a contratada ficará impedida de licitar e de contratar com os órgãos e 

entidades pertencentes à Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 

garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, em quanto perdurar em os motivos 
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determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade quando 

 

I – ensejar o retardamento de execução do objeto deste Contrato;  

II – não mantiver a proposta, injustificadamente; 

III – comportar-se de modo inidôneo; 

IV – fazer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; 

V – falhar ou fraudar na execução do Contrato. 

 

17. DA RESCISÃO (Art.55, inciso VII, da Lei n° 8.666/93) 

 

17.1. Independentemente de notificações ou interpelações jurídicas ou extrajudiciais, constituem 

motivos para rescisão do Contrato às situações previstas nos artigos 77 e 78, na forma do artigo 79, 

da Lei n° 8.666/93. 

17.2. O presente poderá ser rescindido, também, por conveniência administrativa, a Juízo da 

contratante, sem que caiba à contratada qualquer ação ou interpelação judicial. 

17.3. No caso de rescisão deste Contrato a contratante fica obrigada a comunicar tal decisão à 

Contratada, por escrito, no mínimo com 30(trinta) dias de antecedência. 

17.4. Na ocorrência da rescisão, nenhum ônus recairá sobre o Contratante em virtude desta 

decisão, ressalvado o disposto no §2°do artigo 79 da lei n° 8.666/93 e alterações. 
 
 

Gyna Karine Barbosa Aniceto 
Secretaria de Saúde 
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ANEXO II – Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde - PGRSS 

 

1 – Dados Gerais: Espaço Físico 

 

Nº Unidade Endereço Município 

01 Unidade Mista Nossa Sra. da Conceição 

 

Rua Severino Ferreira Passira 

02 Ambulatório João Paulo II Rua Deolinda Moura Passira 

03 UBS Alto da Esperança Rua das Oficinas Passira 

04 UBS Alto Santa Inês Rua da Alegria Passira 

05 UBS Alto São Lourenço Rua Pedro Torres Chalegre Passira 

06 UBS Alto São José  Alto São José Passira 

07 UBS Candeais Distrito de Candeais Passira 

08 UBS Poço do Pau Distrito de Poço do Pau Passira 

09 UBS Olho D`água Distrito de OlhoD`água Passira 

10 UBS Varjadas Distrito de Varjadas Passira 

11 UBS Bengalas Distrito de Bengalas Passira 

12 UBS Tamanduá Distrito de Tamanduá Passira 

13 UBSc Apara Distrito de Apara Passira 

14 UBS Pedra Tapada Distrito de Pedra Tapada Passira 

15 UBS Vertente Seca Distrito de Vertente Seca Passira 

 

2 – Caracterizações dos Aspectos Ambientais 

 

Os efluentes líquidos são resultantes da limpeza prévia dos frascos de aspiração, aparadeira e 

bingo, com adição de produtos químicos (detergentes,hipoclorito). 

 

Das áreas administrativas são gerados os seguintes resíduos sólidos: papel, papelão, latas, copos 

plásticos, metais (clipes, percevejo, grampos), resto de grafite e madeira (lápis), garrafa plástica 

de refrigerante e papel higiênico. 

 

No Centro Cirúrgico são gerados todos os resíduos sólidos dos serviços de urgência, emergência 

se unidades de internação, mais peças anatômicas e emissões gasosas resultantes de vapores 

dos anestésicos, oxigênio, óxido nitroso e ar comprimido. 

 

Os Efluentes Líquidos do Centro Cirúrgico são resultantes da limpeza prévia e terminal dos frascos 

de aspiração, adicionado de antissépticos, desinfetantes e detergentes. 

 

A Central de Material e Esterilização gera resíduo infectante como gazes, restos de pele humana, 

sangue, luvas, máscaras, papel, papelão e vasilhame plástico. 

 

Também produz emissões gasosas através do vapor liberado pela autoclave. Os efluentes líquidos 

são decorrente da desinfecção, desentrosamento e limpeza dos artigos hospitalares, adicionado 

a hipoclorito, glutaraldeído, detergente enzimático e detergente para limpeza geral. 
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Na Lavanderia são gerados: perfuro cortantes, plástico, pedaços de tecidos, papel, restos de 

alimentos, vasilhames plásticos, vapores dos produtos químicos e efluentes da lavagem de roupas 

com adição de produtos químicos: cloro, acidulante, detergente e amaciante. 

 

O Serviço de Radiologia, Tomografia, também produz: papéis, papelão, vasilhame plástico, 

perfuro cortante, algodão, películas radiográficas. Os efluentes líquidos são resultantes do 

revelador químico. 

 

O Serviço de Laboratório gera: papéis, algodão, seringas, agulhas, fluidos corporais, vidros, 

vasilhames plásticos, restos de alimentos. Os efluentes líquidos são resultantes de corantes, 

fixadores, adicionados a desinfetante química durante a desinfecção de instrumentos de 

laboratório. 

 

O Serviço de Nutrição gera: papéis, restos de alimentos, latas, vidros, casca de frutas, copo 

plástico, talheres descartáveis, quentinha. Os efluentes líquidos são resultantes da limpeza do 

utensílios de cozinha adicionados a detergente e desinfetante químico. Ocorre também 

produção deva por decorrente da esterilização das mamadeiras. 

 

O Serviço de Manutenção gera: latas, vidros, papel, copo plástico, metais, ferro, aço, restos de 

madeira, esponja, solventes, tintas, papelão, querosene, gasolina, papelão, estopa, óleos, graxas. 

 

O Serviço de Higienização e Limpeza Hospitalar gera :papel, papelão, plástico, resto de alimento, 

vasilhames plásticos. 

 

3– DEFINIÇÕES DO PGRSS 

3.1 Classificação dos resíduos de saúde, segundo a RDC nº 33 da ANVISA, dos RSS e são 

classificados em: 

GRUPO A (biológico–potencialmente infectante)  

GRUPO B (químico) 

GRUPO C (rejeitos radioativos) 

GRUPO D (resíduos comuns) 

GRUPO E (perfuro cortante) 

 

3.2 Segregação e Armazenamento 

A segregação dos resíduos biológicos gerados nos serviços de urgência/emergência, banco de 

sangue, laboratório, centro cirúrgico, entre outros, são colocado sem recipiente plástico com 

tampa e sem pedal, revestido com saco plástico branco leitoso com a simbologia do “risco.” 

Fornecido pela Secretaria de Saúde deste Município. 

 

A segregação dos resíduos químicos dá-se da mesma forma que os resíduos biológicos, ou seja, 

não há separação desses. 

 

Os perfuro cortantes, gerados nos serviços supracitados são segregado sem caixa de papelão na 

cor AMARELA, padronizada pela ABNT com simbologia do “risco”. 

 

Os resíduos comuns que são gerados em todo o serviço de saúde são acondicionados em sacos 

plásticos de cor AZUL, sem simbologia. 

 

O Armazenamento Temporário 
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Os resíduos gerados pela instituição são armazenados temporariamente nos expurgos de cada 

unidade no qual os mesmos possuem piso de granilite, paredes azulejadas até o teto, ponto de 

água, ralo sifonado, ventilação, iluminação adequada e porta de proteção. 

 

O Armazenamento Externo 

 

Os resíduos gerados nas unidades de saúde estão armazenados temporariamente nos expurgos 

das unidades são colocados em abrigos externos. Lixo Comum e Lixo Hospitalar. Estes possuem 

piso de cimento batido, teto coberto com telhas de amianto, pintura com tinta lavável, caneleta 

para drenagem, ponto de água, recebe iluminação artificial e natural, portas amplas com 

proteção de zinco até um metro e trinta de altura. 

 

O Coleta Externa 

 

A coleta externa dos resíduos A e E, deverá ser realizada utilizando veículo modelo baú com 

simbologia de risco biológico e perigoso nas portas laterais e fundos, atendendo as normas da 

ABNT. Deverão ser coletados, por profissional treinado utilizando EPI (uniforme branco, avental 

plástico, bota branca de borracha cano alto, luva de borracha resistente cano longo, máscara 

com filtro de carvão ativado). O volume coletado deverá ser conferido na presença de um 

profissional da Contratante, que atestará in-loco a execução do serviço. 
 

4- Tratamento externo 

 

Os resíduos dos grupos A (exceto o A3) e E (biológico e perfuro cortantes), após coleta externa e 

a pesagem realizada pela empresa, deverão ser encaminhados para tratamento por 

autoclavagem, de acordo com o que determina a legislação pátria. 

 

Os resíduos dos grupos A3 e B (peças anatômicas e químico), após coleta externa e a pesagem 

realizada pela empresa, deverão ser encaminhados para tratamento por incineração, de acordo 

com o que determina a legislação pátria. 
 

5. Disposição final 

 

Os resíduos dos grupos A(biológico), B(químico) e E (perfuro cortantes) após coleta e tratamento 

deverão ser encaminhados a local apropriado para o descarte desses resíduos em conformidade 

com orientação do órgão de controle ambiental do estado, normatizações pertinentes e 

atualizações. 

 

EXPOSIÇÃO DE RISCOS 

 

- Biológico –São provenientes das atividades assistenciais realizadas ao paciente com doença 

infecciosa e parasitária e restos de materiais biológicos referente a atividades de laboratório de 

análise clínica. O risco é médio. 

 

- Perfuro - cortante – Agulhas, lâminas e outros materiais perfurante e cortante utilizados nos 

procedimentos de punçcão, injeção ou incisão. O risco é médio. 
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Para minimizar a exposição do trabalhador aos riscos serão necessários treinamentos constantes e 

uso de equipamentos de proteção individual e coletiva. 

 
 

Passira em 12 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

Gyna Karine Barbosa Aniceto 

Secretaria de Saúde 
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ANEXO III -  CRONOGRAMA SEMANAL DE COLETA DOS RESÍDUOS NA UNIDADE VINCULADA 

A UNIDADE DE SAÚDE. 
 
 
 
 
 
 

 DIASDECOLETA 

LOCAL 

COLETA 

SES  SEGUNDA   TERÇA  QUARTA  QUINTA    SEXTA  SÁBADO DOMINGO 

U.M.N.S.C NÃO NÃO NÃOc NÃO SIM NÃO NÃO 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

C        
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ANEXO IV 

 

PLANILHA DE VOLUME ESTIMADO PARA GERAÇÃO DOS RESÍDUOS: TIPO A, B e E POR 

UNIDADE GERADORA 
 
 
Nº Unidade Volume mensal estimado em kg 

estimcadoemkg  
Vol. Est. anual em kg 

 
 

est. kg 

01 Unidade Mista Nossa Sra. da 

Conceição 

804 9.648 

02 Ambulatório João Paulo II 14 168 

03 UBS Alto da Esperança 14 168 

04 UBS Alto Santa Inês 14 168 

05 UBS Alto São Lourenço 14 168 

06 UBS Alto São José  14 168 

07 UBS Candeais 14 168 

08 UBS Poço do Pau 14 168 

09c UBS Olho D`água 14 168 

10 UBS Varjadas 14 168 

11 UBS Bengalas 14 168 

12 UBS Tamanduá 14 168 

13 UBS Apara 14 168 

14 UBS Pedra Tapada 14 168 

15 UBS Vertente Seca 14 168 
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ANEXO V 

MINUTA DO CONTRATO N.º  ___/2020c 

 

 

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRAM ENTRE SI 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO PASSIRA E A 

EMPRESA  ________________ VENCEDORA DO PREGÃO 

ELETRONICO Nº 002/2020. 

 

 

I -  CONTRATANTES: de um lado, O MUNICÍPIO DE PASSIRA, pessoa jurídica de direito 

público, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Passira com sede na Rua Maria 

Pereira da Silva, 87 Centro PASSIRA-PE, CEP: 55.750-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

11.294.475/0001-54, neste ato representada pela Secretaria de Saúde Sra. Gyna Karine 

Barbosa Aniceto, brasileira, casada, portadora do RG nº 5191257 SSP/PE, inscrita no CPF 

nº 030.654.604-32, neste ato representada pela Secretaria de saúde, residente e 

domiciliada, na cidade de Limoeiro-PE, doravante denominada CONTRATANTE e a 

empresa   ........................................., Pessoa Jurídica de Direito Privado, estabelecida à 

Rua..............................., inscrita no CNPJ/MF nº ......................................................, doravante 

denominada CONTRATADA. 

 

II -  REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE A Sra. Gyna Karine Barbosa 

Aniceto, brasileira, casada, portadora do RG nº 5191257 SSP/PE, inscrita no CPF nº 

030.654.604-32, neste ato representada pela Secretaria de saúde, residente e 

domiciliada, na cidade de Limoeiro-PE, e a CONTRATADA o Sr ............................, brasileiro, 

portador do CPF/MF nº xxxxxxxxxxx e Cédula de Identidade RG xxxxxxxxxxx  SSP/PE, 

residente e domiciliado a Rua. ......................., .............. 

 

III - DA AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: O presente Contrato é celebrado em decorrência 

do Processo Licitatório nº 022/2020, gerado pelo PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2020, que 

faz parte integrante e complementar deste Contrato, como se nele estivesse contido. 

 

IV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele 

contidas, pela Lei 8.666/93, e demais normas legais pertinentes. 

 
Cláusula Primeira - DO OBJETO 

 

1.1 O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada na 

execução de serviços de operação e manutenção das  atividades  de  coleta,  

transporte, transbordo,  armazenamento,  tratamento  e  destinação  final  de  resíduos  

das  Unidades  de Saúde Pública no município. 
 
Cláusula Segunda - DA VIGÊNCIA 
 

2.1 O presente contrato terá vigência por 06 (SEIS) meses, com início a partir de xxx de 

xxxx de 2020 e término em xxx de xxx de 2020, podendo ser prorrogado, conforme art. 
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57 da Lei 8.666/93, desde que devidamente justificado e comprovado a sua 

necessidade. 
 
Cláusula Terceira - DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

3.1. Caso o contrato seja prorrogado, o preço poderá ser repactuado com  

periodicidade mínima de 01 (um) ano, contados da apresentação da proposta ou da 

ultima repactuação, mediante requerimento da contratada, sendo vedada 

repactuação antecipada ou retroativa. 
 

  3.1.1 Será vedado qualquer novo reajuste pelo prazo de um ano. 

 

3.2 O pagamento será efetuado mensalmente, através de Ordem Bancária (OB) 

emitida em favor da contratada no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o 

recebimento da Nota Fiscal/fatura da prestação de serviços, devidamente atestada 

pelo fiscal do contrato; 
 

3.3 Para a realização do pagamento, a Contratada deverá apresentar as certidões 

negativas do INSS, FGTS e das Fazendas Federal, Estadual e Municipal; 
 

3.4 Junto  ao  corpo  da  Nota  Fiscal/Fatura  é  recomendado  fazer  constar,  para  fins  

de pagamento,  informações  relativas  ao  nome  e  número  do  banco,  da  agência  

e  da  c/c  da contratada, bem como, se a empresa é optante do “SIMPLES”; 
 

3.5  Em sendo optante do ‘SIMPLES” a contratada deverá apresentar documento 

expedido pela Receita Federal demonstrando essa condição; 
 

3.6 No preço a  ser  pago  deverão  estar  inclusas  todas  as  despesas  inerentes  a:  

salários, encargos  sociais,  tributários,  trabalhistas  e  comerciais,  materiais,  fretes,  

enfim  todas  as despesas necessárias ao fornecimento do objeto deste Pregão; 
 

3.7 A contratada deverá indicar no corpo da nota fiscal o número e nome do banco, 

agência e número da conta, na qual deverá ser feito o pagamento, via ordem 

bancária; 
 

3.8 Constando qualquer incorreção na nota fiscal, bem como, outra circunstância que 

desaconselhe o seu pagamento, o prazo  para pagamento  constante  no  item  14.1 

fluirá  a partir da respectiva regularização; 

 

3.9 O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE não efetuará pagamento de título descontado ou 

por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros 

por intermédio da operação de “factoring”; 

 

3.10 As despesas bancárias decorrentes de transferências  de  valores  para  outras  

praças serão de responsabilidade da adjudicatária; 
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3.11 O pagamento feito à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades 

vinculadas ao fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e 

garantia dos bens fornecidos. 
 
Cláusula Quarta - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

 

4.1 O FUNDO MUNICIPALD E SAÚDE DE PASSIRA- PE se obriga a: 

 
a) Fiscalizar como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das 
cláusulas e condições estabelecidas no contrato; 
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um ou mais representantes 
especialmente designados, nos termos do art. 67 da lei nº 8.666/93; 
c) Prestar as informações e esclarecimentos necessários ao desenvolvimento das 
tarefas; 
d) Documentar e notificar, por meio de comunicação impressa ou eletrônica, à 
contratada, ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades no curso 
de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção ou regularização; 
e) Assegurar o acesso dos empregados da contratada, quando devidamente 
identificados,aos locais em que devam executar as tarefas; 
f) Comunicar a contratada, impedimento no dia de coleta por parte da contratante,  
para programar o melhor dia para ser realizada a coleta; 
g) Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do contrato. 
 

4.1.1 O recebimento definitivo dar-se-á  após  a  verificação  do  cumprimento  dos  

serviços executados, nos termos do presente contrato. 
 

4.2.2 O objeto adjudicado será recusado se o serviço não for condizente com o 

solicitado no presente contrato. 
 

4.3 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 

contratada: 
a) A empresa deverá apresentar as ações preventivas da atuação da CIPA  –  
Comissão Interna  de  Prevenção  de  Acidentes  e  da  CCIH  –  Comissão  de  Controle 
de Infecção Hospitalar, abrangendo programas de capacitação e de educação 
continuada, dirigidos aos funcionários responsáveis pela coleta e transporte dos 
resíduos de serviços de saúde; 
b) A empresa contratada deverá manter atualizada e  encaminhar  a  contratante,  
quando solicitado,  enquanto  estiver  prestando serviço,  a Licença  de  Operação 
emitida  através  do órgão  ambiental  do  Estado  da  Licitante,  referente  ao  objeto  
deste  edital,  compreendendo Licença da licitante para Coleta e Transporte de 
Resíduos Sólidos/Perigosos e Licença para Armazenamento de Resíduos de Serviços de 
Saúde; 
c) A empresa contratada deverá  fornecer  e  exigir  o  uso  dos  equipamentos  de  
proteção individual (EPI) aos funcionários envolvidos na coleta e transporte de resíduos; 
d) Em caso de eventuais acidentes na coleta, transporte e destinação final que 
envolvam os resíduos  objeto  desta  proposta,  a  contratada  deverá  encaminhar  
imediatamente  uma comunicação por escrito ao responsável pelo serviço; 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA 

RUA MARIA PEREIRA Nº 87 CENTRO – PE CEP 55650-000 
CNPJ 11.097.300/0001 – 57 - FONE: (81) 3651.1124 / 3651.1134 

e) A  empresa  vencedora  deverá  fornecer  os  recipientes  em  regime  de  comodato  
para acondicionamento  dos  resíduos  e  deverá  ainda  capacitar  os  servidores  para  
a  coleta  e  a separação do lixo; 
f) A empresa prestadora dos serviços, além do fornecimento da mão de obra, 
ferramentas,equipamentos e utensílios necessários para a perfeita execução dos 
serviços, obriga-se a: 
 f.1)  Executar  os serviços através de profissionais integrantes das equipes de trabalho,  
as quais deverão possuir qualificação adequada ao tipo de serviço que estiver sendo 
realizado;  
f.2) Prestar assessoramento técnico, sempre que solicitado pela fiscalização do 
contrato; 

f.3) Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados e efetuá-

los de acordo com as especificações constantes da proposta, utilizando e cumprindo a 

legislação vigente quanto ao Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde, a 

saber: Resolução da ANVISA RDC n.º 306, de 7 de dezembro de 2004; Resolução 

CONAMA nº 307, de 05 de maio de 2002; Resolução CONAMA n.º358, de 29 de abril de 

2005; Lei Estadual n.º 4191, de 30 de setembro de 2003; Lei Municipal n.º 3273/2002; 

Portaria do TEM n.º 3214, de 08 de junho de 1978; Decreto Estadual nº 41.752 de 17 de 

março 2009; Lei Estadual nº 5.131 de 14 de novembro de 2007; 
f.4) Atender as Normas NBR 7500, NBR 7503, NBR 9735, NBR 12809, NBR 12810, NBR 

13221, NBR 14619, NBR 14652 e NBR 10.004, todas da ABNT; 
g) Os materiais empregados deverão ser de qualidade igual ou superior  aos existentes 
e deverão estar em conformidade com as normas técnicas vigentes da ABNT. Na 
aplicação dos materiais deverão ser seguidas as recomendações dos fabricantes; 
h) Manter vínculo empregatício formal, expresso,  com  os  seus  empregados, sendo 
responsável  pelo  pagamento  de  salários  e  todas  as  demais  obrigações  
trabalhistas, recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas, além de seguros e 
indenizações, taxas e tributos pertinentes, conforme a natureza jurídica da empresa 
contratada, bem como quaisquer acidentes ou mal súbito que possam ser  vítimas, 
quando em serviço,  na forma como  a  expressão  é  considerada  na  legislação  
trabalhista,  ficando  ressalvado  que  a inadimplência da empresa contratada para 
com estes encargos não transfere ao Fundo Municipal de Saúde a responsabilidade 
por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato; 
i) A  empresa  contratada  será  responsável  pelos  danos  físicos  e  materiais  
causados  à Prefeitura Municipal de Passira, ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou 
dolo na execução da prestação dos serviços, isentando-se totalmente a Fundação 
Prefeitura Municipal de Passira, podendo esta cobrar com base no contrato e seus 
adendos da empresa contratada os danos porventura ocorridos; 
j) A empresa contratada deverá fornecer, mensalmente, relatório técnico das 
atividades realizadas. 

 

Cláusula Quinta – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
5.1. A coleta dos resíduos de saúde será efetuada em todas os estabelecimentos de 
saúde públicos, listados abaixo, no mínimo 1 (uma) vez por semana no Município de 
Passira- PE:  Hospitalar  Nossa Senhora da Conceição; 

 

  5.2. Descrições dos Resíduos: 
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5.2.1. GRUPO A: Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas 
características de maior virulência ou concentração, podem apresentar riscos de 
infecção; 
 
5.2.2.  GRUPO B: Resíduos contento substâncias químicas que podem apresentar risco a 
saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de 
inflamabilidade, corosividade, reatividade e toxidade; 
 
5.2.3.  GRUPO E: Materiais perfuro cortantes 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; 
 
5.3. Serão também beneficiados com o serviço, quaisquer pontos que vierem a ser 
criadas no decorrer da vigência do contrato; 
 
5.4. As atividades deverão ser desenvolvidas das 7h às 11h e das 13h às 17h, 1 (uma) 
vez por semana que será feita todas as sexta feiras,  conforme  cronograma  da 
Secretaria de Saúde; 
 
5.5.  A idade média do  veículo  utilizado  durante  a  execução  do  contrato  não  
poderá  ser superior  a  quatro  anos  e  deverá  ser  com  carroceria  do  tipo  baú,  
com  cor  predominante branca   (de   acordo   com   norma   técnica   brasileira),   
possuir   todos   os   equipamentos necessários   e   obrigatórios   para   o   transporte  de   
cargas   perigosas,  bem   como   estar devidamente licenciado como veículo 
adequado ao transporte deste tipo de resíduo; 
 
5.7. Os funcionários deverão ser treinados para o manuseio dos referidos resíduos, sendo 
feitos registros dos treinamentos; 
 
5.8.  A coleta deverá ser feita por guarnição de um motorista e um coletor e os resíduos 
serão retirados de um único local por estabelecimento; 
 
5.9.  A empresa deverá possuir um controle dos volumes coletados por gerador, 
controle este que deverá ser repassado mensalmente a fiscalização do município; 
 
5.10.  Os funcionários da Secretaria Municipal de Saúde  deverão    receber    
treinamentos   gratuitos    da   Empresa    Contratada   em    relação acondicionamento  
e  descarte  correto  do  lixo  hospitalar  gerado  pelos  estabelecimentos públicos de 
saúde; 

 
5.11.  Os resíduos de saúde coletados, objeto do presente Edital, serão destinados pela 
CONTRATADA até o Aterro Sanitário da Contratada. O transporte dos resíduos até o 
aterro sanitário e a sua destinação em poços sépticos é de responsabilidade da 
empresa CONTRATADA; 
 
5.12. Os Serviços deverão ser iniciados imediatamente após a assinatura do contrato, 
sendo que a realização da coleta será realizada mensalmente. 
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5.13 O recebimento não excluirá a Adjudicatária da responsabilidade civil, nem ético- 
profissional, pelo perfeito fornecimento do objeto, dentro dos limites estabelecidos pela 
Lei 
8.666/93; 
 
5.14 A Adjudicatária ficará obrigada a corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, 
o objeto deste Contrato em que se verificar vícios ou incorreções resultantes dos 
serviços e/ou materiais fornecidos; 
 
5.15 A Prefeitura rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento realizado em 
desacordo coma ordem de serviço com as normas deste Edital; 
 
5.16 Nos termos de art. 3˚ combinado com o art. 39, VIII, da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1.990 – Código de Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de 
qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos 
oficiais competentes ou, se as normas especificadas não existirem, pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas ou  outra  entidade  credenciada  pelo  Conselho  
Nacional  de  Metrologia,  Normatização  e Qualidade Industrial (CONMETRO). 

 
Cláusula Sexta - DA RESCISÃO 

 

6.1 O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos 

elencados nos art. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93; 

 
6.2 O presente instrumento poderá ser rescindido, nos termos do art. 79 da Lei nº 
8.666/93 e ainda nos seguintes casos: 
 
a) de comum acordo entre as partes, a qualquer momento, 
b) pelo interesse de qualquer das partes, mediante prévia notificação com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 
c) quando da desnecessidade de continuar com o presente contrato, devidamente 
comprovado, resguardado o interesse público. 

 
Cláusula Sétima - DAS PENALIDADES 

 

7.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar à contratada multa de até 10% sobre o valor adjudicado, sem 

prejuízo das seguintes penalidades, previstas no artigo 87 da Lei n. 8.666/93, e na Lei n. 

10.520/2002: 

 
7.1.1 Advertência, nas hipóteses de execução irregular do contrato, que não resulte 
prejuízo para o serviço desta administração; 

 

  7.1.2 Multa de 10% do valor do contrato; 

 
7.1.3 Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração 
Publica, por período de até 5 anos, nas hipóteses e nos termos dos artigos 7º da Lei n. 
10.520/2002, e até 2 anos nos casos do artigo 87, §3 da Lei Federal nº 8.666/93; 
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7.1.4Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da  punição  ou  até que  seja  
promovida  a reabilitação perante a autoridade que aplicar a penalidade, nos termos 
do art. 87, inciso IV, da Lei n. 8.666/93. 

 
7.2 Expirado o prazo proposto para a entrega do bem, sem que a contratada o 
cumpra, iniciar-se-á a aplicação da penalidade de multa, correspondente a 1 % (um 
por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total da Nota de Empenho; 
 
7.2.1 A multa prevista neste item será aplicada até o limite de 10 % (dez por cento), o 
que não impede, a critério da administração, a aplicação das demais sanções a que 
se refere o item 8.1; 
 
7.2.2 A partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso, caracterizar-se-á a inexecução 
total da obrigação. 
 

7.3 Caso a contratada não solucione quaisquer problemas advindos da contratação 
sofrerá multa, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei n8.666/93  e  alterações  
posteriores,  da seguinte forma: 
 

  a) atraso até 2 (dois) dias, multa de 2% (dois por cento); 
b) a partir do 3o(terceiro) até o limite do 5o(quinto) dia, multa de 4% (quatro por 
cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 6o(sexto) dia 
de atraso. 
 
7.4 A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente  
descontada  da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por 
cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber desta 
Prefeitura, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua 
intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado 
o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja 
inscrita na dívida ativado Município, podendo, ainda a Administração proceder à 
cobrança judicial da multa; 
 
7.5 As multas previstas nesta seção não eximem a contratada da reparação dos 
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à 
Administração; 
 
7.6 Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados da intimação, o respectivo valor será descontado dos créditos que 
esta possuir com esta Prefeitura, e, se estes não forem  suficientes,  o  valor  que  sobejar  
será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e execução pelo Município; 
 
7.7 Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão 
ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão 
superior, dentro  do mesmo prazo. 
 
08.00 - Cláusula Oitava - DA SUBCONTRATAÇÃO:  
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08.01. Será admitida a subcontratação parcial dos serviços, observadas todas as 

exigências previstas abaixo, sem prejuízo das responsabilidades legais e contratuais da 

CONTRATADA, a quem caberá transmitir à(s) subcontratada(s) todos os elementos 

necessários à perfeita execução dos serviços nos termos contratuais, bem como fiscalizar 

sua execução.  

 

08.02. Na execução do objeto contratual, a CONTRATADA poderá subcontratar até 40% 

(quarenta por cento) do valor total do serviço, sendo admitida a subcontratação tanto 

do fornecimento de materiais e equipamentos necessários quanto da execução dos 

serviços.  

 

08.03. Relativamente às parcelas dos serviços que podem ser subcontratadas, caso 

tenham sido consideradas parcelas relevantes para efeito de habilitação técnica, 

caberá à Contratada comprovar a capacidade técnica do(s) subcontratado(s), 

apresentando, no prazo previsto no subitem 08.05, a documentação necessária.  

 

08.04. A autorização de qualquer subcontratação estará condicionada ao exame e à 

aprovação, pela CONTRATANTE, das exigências constantes do contrato, do edital do 

pregão e de seus anexos, em relação à documentação exigida dos subcontratados. A 

CONTRATANTE analisará, caso a caso, as empresas e profissionais indicados pela 

CONTRATADA para executar serviços mediante subcontratação e manifestar-se-á, por 

escrito, quanto à possibilidade de aprovação de tais subcontratações. Eventuais recusas 

serão devidamente justificadas pela CONTRATANTE. 

 

 08.05. A CONTRATADA deverá apresentar à Fiscalização da CONTRATANTE, no prazo de 

30 (trinta) dias antes do início das atividades de cada um dos serviços, a documentação 

dos subcontratados referente às condições de habilitação exigidas no edital, inclusive, 

no que couber, da habilitação para comprovação da capacidade técnico-profissional 

das parcelas consideradas de maior relevância. 

 

 08.06. Qualquer atraso ocorrido em relação aos serviços, decorrente da apresentação 

fora do prazo, ou de forma incorreta, da documentação dos subcontratados pela 

CONTRATADA, que acarretem prejuízos ao prazo para realização de serviços, será de 

responsabilidade da CONTRATADA, cabendo a penalidade aplicável, nos termos do 

contrato.  

 

08.07. Durante o período da subcontratação, a(s) subcontratada(s) deverá(ão) manter 

vigentes as condições iniciais de regularidade técnica, fiscal e jurídica.  

 

08.08. A substituição pela CONTRATADA do(s) eventual(ais) subcontratado(s), já 

anteriormente aprovado(s) e autorizado(s), dependerá da prévia anuência escrita da 

CONTRATANTE, devendo o(s) substituto(s) apresentar(em) as mesmas condições técnicas 

e legais estabelecidas no Edital do pregão e seus anexos.  
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08.09. A CONTRATADA deverá incluir, em todos os contratos que vier a celebrar com os 

subcontratados, dispositivo que permita à Administração exercer amplo 

acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratual, bem como 

cláusula que vede à subcontratada repassar o objeto subcontratado a outra empresa.  

 

08.10. As empresas e os profissionais indicados para execução dos serviços 

subcontratados, nos termos desta cláusula, serão, conforme o caso, os responsáveis 

técnicos pelos serviços, devendo providenciar, antes do início da execução, o 

recolhimento de ART e/ou RRT (referente ao contrato firmado entre CONTRATADA e 

subcontratada e em nome do profissional responsável pela execução) perante o CREA 

e/ou CAU em Pernambuco e apresentar cópias autenticadas (ou originais) à 

CONTRATADA, que as repassará à CONTRATANTE.  

 

08.11. O responsável técnico da empresa subcontratada deverá acompanhar 

efetivamente a execução do serviço, sendo exigido pela CONTRATANTE que o referido 

profissional acompanhe a execução do objeto subcontratado, sob pena de suspensão 

da execução dos serviços pela fiscalização da CONTRATANTE.  

 

08.12. Os serviços subcontratados, caso não satisfaçam o objeto do contrato, serão 

impugnados pela CONTRATANTE, cabendo à CONTRATADA e à empresa subcontratada 

todo o ônus decorrente de sua reexecução.  

 

08.13. Os serviços a cargo de diferentes empresas subcontratadas serão coordenados 

pela CONTRATADA, de modo a proporcionar o andamento harmonioso do serviço, 

permanecendo sob sua inteira responsabilidade o cumprimento das obrigações 

contratuais.  

 

08.14. Quando da quitação de quaisquer notas fiscais ou faturas referentes aos serviços 

prestados à CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá apresentar cópias autenticadas (ou 

originais para conferência) das notas fiscais, faturas ou recibos emitidos pela(s) 

subcontratada(s), com vinculação inequívoca ao serviço objeto da licitação, bem como 

dos correspondentes documentos de arrecadação da retenção da(s) subcontratada(s), 

com comprovante e com informações específicas da tomadora dos serviços, bem como 

do protocolo de envio de arquivos – conectividade social – e das guias de recolhimento 

de INSS (GPS) e FGTS (GRF) devidamente quitadas. 
 
Cláusula Nona - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

9.1 As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta da 

seguinte dotação orçamentária: 

 

10.122.0401.2276.0000 - Gestão Técnica e Administrativa FMS  

10.302.1002.2323.0000 – Manutenção das Unidades de Saúde de Media Alta 

Complexidade. 

10.301.1001.2319.0000 – Manutenção das Atividades do Programa de Saúde Família- PSF  
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Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
 

Cláusula Decima – DA FISCALIZAÇÃO 

 

10.1 A fiscalização e acompanhamento da entrega do objeto será feita pela Secretaria 

Municipal de Saúde, através de seu agente fiscalizador; 

 
10.2 A Contratante deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços 
para evitar a sua degeneração, devendo intervir para corrigir ou aplicar sanções 
quando verificar um viés contínuo de desconformidade da prestação do serviço à 
qualidade exigida. 
 
10.3 A execução do fornecimento deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de 
instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, 
quando for o caso: 
 
a) Os resultados alcançados em relação ao serviço contratado, com a verificação dos 

prazos de execução e da qualidade demandada; 
b) Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação 

profissional exigidas; 
 
10.5 O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela 
fornecedora, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, 
ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Edital e na legislação 
vigente, podendo culminarem rescisão contratual, conforme disposto nos Artigos 77 e 
87 da Lei nº 8.666, de 1993; 
 

Cláusula Décima Primeira– DA LICITAÇÃO E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

 
10.1 A presente contratação foi objeto da licitação no Pregão Eletrônico nº 003/2020, 
em observância a 10.520/02, Lei 8.666/93 e suas alterações e condições estabelecidas 
no Edital e seus anexos, constantes deste instrumento. 

 

Cláusula Décima Segunda – DAS DISPOSIÇÕE FINAIS 
 

12.1 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

 
12.1.1 Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de 
lavratura de termo aditivo ao Contrato; 
 

12.1.2 A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente as cláusulas ora avançadas e 
manter-se em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 
condições de habilitação  e  qualificação  exigidas  na  licitação,  bem  como  as  
normas  previstas  na  Lei 8666/93 e legislação complementar, durante a vigência deste 
instrumento. 
 

FORO 
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13.1 As partes contratantes elegem o foro de da Comarca de Passira – PE como 

competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato, inclusive os 

casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Contrato, em duas vias de 
igual teor e forma, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 

 
Passira, XX de XXXX de2020. 

 
 

FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE DE PASSIRA 

CONTRATANTE 

 

CONTRATADO 


