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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2022 

REGISTRO DE PREÇO - MENOR PREÇO POR ITEM 

 

A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem – MG, mediante O prefeito Municipal, José 

Elias Figueiredo e a pregoeira designada pela Portaria nº 95/2022 de 13 de junho de 2022  

Sra. Cristiane de Jesus Silva, torna público para o conhecimento dos interessados, que 

fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR 

PREÇO por item, a fim de selecionar proposta objetivando a Contratação de empresa 

para prestação de serviços contínuos de coleta, transporte e destinação final dos 

resíduos do serviço de saúde – RSS dos grupos “a”, “b” e “e” gerados no 

município de Santana da Vargem, em conformidade com a Resolução CONAMA nº. 

358/2005, Resolução RDC ANVISA nº. 306/2004. 

A abertura da sessão será no dia 19 de agosto de 2022 às 08:15h quando 

serão recebidos os envelopes, documentação e proposta, relativos à licitação, e 

credenciados os representantes das empresas licitante. 

 O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá integralmente a Lei 

10.520/02, subsidiariamente à Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como o 

Decreto Municipal 30/2017 (que regulamenta o SRP na modalidade pregão), Lei 

complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Municipal nº 1.554 de 18 de junho 

de 2021 (estabelecem normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a 

ser dispensado às microempresas, empresas de pequeno porte e MEI) e pelas demais 

normas legais e condições estabelecidas neste edital.  

Os envelopes para participação no certame deverão ser protocolados na 

sede da Prefeitura Municipal, situada na Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – Centro, 

até 08 horas do dia 19/08/2022. 

A sessão pública será realizada na sala oficial de reuniões do Centro 

Administrativo Dona Niná (Alexandrina Antônia de Abreu) localizada na Rua José 

Venâncio de Miranda, nº 371, Bairro São Luiz, com início as 8:15hs do dia 

19/08/2022. 

 Este edital poderá ser adquirido por qualquer interessado, através do endereço 

www.santanadavargem.mg.gov.br, no menu “Licitações”, ou no Setor de Compras, 

situado na Praça Padre João Maciel Neiva, nº 15, Centro, no horário das 07h00min às  

16h00min. 

I - DO OBJETO 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
mailto:licitacao@santanadavargem.mg.gov.br
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1.1 O objeto deste Pregão é o Contratação de empresa para prestação de serviços 

contínuos de coleta, transporte e destinação final dos resíduos do serviço de saúde 

– RSS dos grupos “a”, “b” e “e” gerados no município de Santana da Vargem, em 

conformidade com a Resolução CONAMA nº. 358/2005, Resolução RDC ANVISA nº. 

306/2004. 

Detalhado no Anexo I do Edital. 

1.2 Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante: 

1.2.1 ANEXO I – Termo de Referência; 

1.2.2 ANEXO II – Modelo de Proposta Comercial 

1.2.3 ANEXO III – Declaração de pleno atendimento; 

1.2.4 ANEXO IV – Modelo de procuração para o credenciamento 

1.2.5 ANEXO V – Modelo de declaração que não emprega menor 

1.2.6 ANEXO VI – Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo 

1.2.8 ANEXO VII – Minuta da Ata de Registro de Preços. 

1.2.9 ANEXO VIII- Minuta de Contrato 

 

II – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

2.1 Poderão participar da Licitação as licitantes devidamente cadastradas no município ou 

não, observando a necessária qualificação. 

2.2 Poderão participar deste pregão empresas cujo objeto social seja compatível com o 

objeto licitado através deste edital e, também: 

2.2.1 Estabelecidas no país, que satisfaçam as condições e disposições contidas neste 

edital e respectivos Anexos; 

2.3 As licitantes deverão apresentar, na data e horário previstos no preâmbulo deste 

edital, 02 (dois) envelopes devidamente fechados, contendo no envelope n.º 01, sua 

“PROPOSTA COMERCIAL”, e no envelope nº 02, a “DOCUMENTAÇÃO” 

comprobatória da habilitação conforme solicitado neste Edital, sendo que, ambos 

deverão conter, na parte externa, além da razão social, CNPJ e endereço, os 

seguintes dizeres: 

Prefeitura Municipal de Santana da Vargem 

Envelope nº 01 - “PROPOSTA COMERCIAL” 

Processo Licitatório nº 125/2022 

Pregão Registro de Preços nº 42/2022 

Licitante:  

Endereço: 

Telefone: 

e-mail: 

 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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Prefeitura Municipal de Santana da Vargem 

Envelope nº 02 “DOCUMENTAÇÃO” 

Processo Licitatório nº 125/2022 

Pregão Registro de Preços nº 42/2022 

Licitante: 

Endereço: 

Telefone: 

e-mail: 

 

2.4 – Além da documentação relacionada, conforme exigência do item anterior, as 

licitantes interessadas em participar do presente pregão deverão apresentar uma 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

(conforme Anexo III), sob pena de desclassificação e consequente impedimento para 

participar da sessão do referido Pregão.  

2.4.1 A DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO deverá estar de acordo com modelo estabelecido no Anexo III. 

2.4.2 A DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO, referida no item anterior, deverá ser entregue juntamente com os 

documentos necessários para realização do Credenciamento, fora dos envelopes 

“PROPOSTA COMERCIAL“ e “DOCUMENTAÇÃO”. 

2.5 Não será admitida nesta licitação a participação de empresas nas seguintes 

condições: 

a- Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução 

ou em liquidação; 

b- Que estejam com o direito de licitar e contratar com qualquer dos órgãos da 

Administração Pública, suspensa ou por esta tenham sido declaradas inidôneas; 

c- Que estejam reunidas em consórcio ou cooperativa; controladas, coligadas ou 

subsidiárias entre si; 

d- Estrangeiras que não funcionam neste País. 

III – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

3.1 Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos (fora do 

envelope): 

a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 

instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam 

expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura;  

b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual 

constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e 

desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
mailto:licitacao@santanadavargem.mg.gov.br
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acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea “a”, que 

comprove os poderes do mandante para a outorga, os quais serão apresentados fora dos 

Envelopes.  

c) Tratando-se de Empresa de Pequeno Porte ou Micro Empresa, apresentar a 

declaração da Junta Comercial da Sede da Licitante, sobre o enquadramento em Regime 

de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, para fazer uso de seus direitos. 

3.2 – O licitante que não cumprir as exigências de representação não poderá formular as 

ofertas verbais da etapa de lances do pregão, valendo, contudo, para todos os efeitos, os 

termos de sua proposta escrita. Outrossim, o licitante não poderá praticar qualquer ato na 

sessão de realização do certame, como a interposição de recursos.  

3.3 – O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento 

oficial de identificação que contenha foto.  

3.4 – O Credenciamento se dará no início da sessão pelo Pregoeiro, desde que 

preenchido os requisitos do item 3, bem como das alíneas “a” ou “b”, do subitem 4.1.  

3.5 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo 

que cada um deles poderá representar apenas um credenciado.  

3.6 – A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a 

aceitação dos fatos ocorridos durante a mesma.  

3.7 – Os licitantes deverão apresentar, fora do envelope, declaração dando ciência de que 

cumprem plenamente os requisitos de habilitação, bem como a ciência e vinculação a 

todos os termos da presente licitação, como condição para a participação no presente 

processo, conforme disposto no inciso VII do art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002, de 

acordo com o modelo do Anexo II.  

3.8 Após o credenciamento dos participantes A pregoeira declarará aberta a sessão e não 

mais serão aceitos novos participantes no certame; a Pregoeira receberá dos licitantes 

presentes a DECLARAÇÃO dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 

habilitação, conforme Anexo III, a Certidão comprovando ser MICRO EMPRESA, 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, deste 

edital, e os envelopes de PROPOSTA COMERCIAL e DOCUMENTAÇÃO. 

 

IV – PROPOSTA COMERCIAL 

4.1 A proposta deverá conter a especificação clara e detalhada do objeto a ser ofertado, 

rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste edital e anexo, não se 

admitindo proposta alternativa, atendendo aos seguintes requisitos: 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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a. A “Proposta” deverá estar digitada e impressa em uma via, sem emendas, rasuras ou 

entrelinhas, devidamente datada, assinada a última folha e rubricada as demais, sob 

pena de desclassificação.  

b. Número do Edital do Pregão e do Processo Licitatório; 

c. Razão social do licitante, endereço completo, número de inscrição no CNPJ, o número 

do telefone, fac-símile e e-mail, quando houver. 

d. Planilha de preço ofertado. 

e. Prazo de validade que deverá ser de no mínimo de 60 (sessenta) dias a contar da data 

de sua apresentação; 

f. Prazo de entrega do produto é de 07 (três) dias após o recebimento da Autorização de 

Fornecimento. 

4.2 Nos valores ofertados deverão ser consideradas todas as condições constantes do 

Termo de Referência, Anexo I, devendo estar previstos todos os custos com tributos, 

taxas, fretes e seguros, bem como demais despesas incidentes ou necessárias à 

efetivação do objeto deste processo.  

4.3 O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa 

(ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Micro Empreendedor Individual (MEI), art. 3º 

da Lei Complementar n.º 123/2006 e Arts 5º e 6º da Lei Municipal nº 1.554/21, e que não 

estiver sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo 1º da Lei Complementar n.º 

123/2006, caso tenha interesse em usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos 

arts. 42 a 49 da Lei Federal e Art 4º e 39 a 43 da Lei Municipal, deverá declarar, em 

campo próprio, sua condição de ME, EPP ou MEI.  

4.3.1 O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e 

administrativamente. 

4.4 Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem 

convocação para a contratação, os licitantes ficam liberados dos compromissos 

assumidos.  

4.5 Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de 

validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias poderá ser solicitada prorrogação da 

validade das mesmas a todos os licitantes classificados, por igual prazo, no mínimo, caso 

persista o interesse desta Administração;  

4.6 A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem 

anterior, dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta.  

4.7 Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante, 

no ato da entrega de sua Proposta Comercial. 

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

nome no Pregão, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances.  

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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4.9 O encaminhamento da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e 

atendimento às exigências previstas neste Edital.  

4.10 A licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito a 

pregoeira, antes da abertura da fase de lances do item respectivo, desde que 

caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceita(o) pela pregoeira. 

4.11 Nos preços cotados deverão estar incluídos todas as despesas necessárias à 

execução do objeto desta licitação sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de 

Santana da Vargem. A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do 

objeto deste será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo 

a licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas. 

 

V – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E LANCES 

5.1 – No horário e local indicados neste edital, será aberta a sessão de processamento do 

Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 

5.1.1 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão a Pregoeira a 

declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o modelo 

estabelecido no Anexo III ao Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os 

documentos de habilitação.  

5.1.2 - Iniciada a abertura do primeiro envelope “proposta”, estará encerrado o 

credenciamento e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes 

no certame.  

5.2 – Para o julgamento das propostas escritas, será considerado o critério MENOR 

PREÇO POR ITEM. 

5.3 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente 

desistente às penalidades constantes deste edital. 

5.4 - As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 

observância dos seguintes critérios:  

a. Seleção da proposta de menor preço; 

b. A  pregoeira procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e 

classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado 

propostas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento, relativamente à de 

menor preço; 

c. A  pregoeira poderá determinar a participação de todos os proponentes, quaisquer que 

sejam os preços oferecidos nas propostas escritas, objetivando ampliar a concorrência; 

5.5 – A  pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 

formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os 

demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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empate de preços. 

5.5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de 

lances, em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição 

completa da ordem de lances. 

5.6 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 

proposta de menor preço. 

5.7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 

etapa declinarem da formulação de lances. 

5.8 – A pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 

redução do preço. 

5.9 - Após a negociação, se houver, A pregoeira examinará a aceitabilidade do menor 

preço decidindo motivadamente a respeito. 

5.9.1 – A aceitabilidade será aferida a partir dos preços constantes do termo de referência 

e da planilha de trabalho constantes destes autos. 

5.10 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação de seu autor. 

5.11 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 

licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 

5.12 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 

habilitação, a pregoeira examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com 

o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as 

condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável 

cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

5.13 – Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 

proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

5.14 – Caso a proposta apresente erros de soma e/ou multiplicação, A pregoeira fará a 

correção dos cálculos e a proposta será aceita mediante expresso consentimento do 

proponente. Caso contrário, a proposta será desclassificada. 

5.15 – A pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pela 

primeira classificada, conforme definido neste edital, decidindo motivadamente a respeito. 

Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste 

edital, a proposta será desclassificada. 

5.16 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste 

edital. 

5.17 – Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 

ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pela 

pregoeira e licitantes presentes, ressaltando-se que poderão constar ainda as assinaturas 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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da equipe de apoio, sendo-lhe facultado este direito. 

5.18 – Serão desclassificadas as propostas que:  

a) não atenderem as disposições contidas neste edital;  

b) apresentarem preço superestimado, incompatível com os preços de mercado;  

c) contenha em seu texto rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, irregularidade ou 

defeito de linguagem desde que sejam capazes de dificultar o julgamento; 

 

VI – DOCUMENTAÇÃO 

6.1 - O envelope nº 02 HABILITAÇÃO, deverá conter em seu interior os documentos 

relacionados abaixo em uma via, com cópias autenticadas ou acompanhadas dos 

originais: 

HABILITAÇÃO JURÍDICA 

6.1.1 – Registro comercial, no caso de empresa individual;  

6.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

6.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

de diretoria em exercício;  

6.1.4 - 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 o exigir. 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (Lei 8.666/93, art. 27, II, c/c art. 30) 

6.1.5 Apresentar Atestados de Capacidade Técnica, emitido por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, visando à comprovação do 

licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da 

proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 

competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviço de 

características semelhantes. 

6.1.5.1 O Atestado ou Certidão deverá ser apresentado em papel timbrado, em original ou 

cópia autenticada por cartório competente, devidamente assinado, contendo a indicação 

do representante que o subscreve e a data da prestação dos serviços. 

a) No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, não serão 

considerados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial 

da empresa proponente. 

b) Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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proponente, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente, ou que 

tenham pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio da empresa 

emitente e da empresa proponente. 

6.1.6 - Declaração (Termo de Compromisso) da Licitante de que o responsável detentor 

dos  atestados técnicos será o responsável técnico pela execução dos serviços; Caso a 

Licitante necessite substituir este profissional, dever-se-á apresentar 

imediatamente para apreciação da Prefeitura o novo responsável. Este deverá 

conter em seu acervo, atestado técnico de execução do serviço de características 

semelhantes. 

6.1.7 - Comprovante da licitante de possuir em seu nome, Licença de Operação, emitida 

pela FEAM / COPAM ou outro órgão equivalente para emissão da licença, para 

tratamento térmico de resíduos de serviços de saúde (RSS), de que trata o objeto desta 

licitação. 

6.1.8 - Comprovante da licitante de possuir Certificado de Registro no Cadastro Técnico 

Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental do IBAMA – Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, podendo ser em nome da 

empresa ou do dirigente da empresa; 

6.1.9 - Declaração em nome da licitante emitida pelo responsável do Aterro Sanitário 

licenciado de disponibilidade de local para disposição de resíduos, resultantes do sistema 

de tratamento a ser usado pela licitante.  

6.1.10 - Relação explícita e declaração formal de disponibilidade do pessoal técnico 

especializado, essencial à realização dos serviços relacionados ao objeto; 

6.1.11 - Comprovação de capacitação e treinamento do pessoal envolvido na prestação 

dos serviços de coleta, transporte e tratamento dos resíduos de serviços de saúde; 

6.1.12 - Licença ambiental para equipamento de incineração da licitante; 

6.1.13 - Documento de anotação de responsabilidade técnica – ART do responsável 

técnico pelas atividades da licitante. 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA (Lei 8.666/93, art. 27, II, c/c art. 30) 

6.1.14 Certidão Negativa de Falência e de Concordata expedida pelo Distribuidor da sede 

da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, 

datada de, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias da data prevista para a realização da 

sessão pública do PREGÃO; 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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HABILITATAÇÃO FISCAL (Lei 8.666/93, art. 27, IV) 

6.1.15 Prova de regularidade junto à Fazenda Federal - Certidão Conjunta de Débitos 

Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e à Seguridade Social (INSS); 

6.1.16 Prova de regularidade junto ao FGTS: Certidão de Regularidade de Situação; 

6.1.17 Prova de regularidade junto à Fazenda do Município sede do licitante: Certidão 

Negativa de Débito; 

6.1.18 Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual - Certidão Negativa de Débito; 

6.1.19 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, de 1o de maio de 

1943. 

TRABALHO DE MENORES (Lei 8.666/93, art. 27, V) 

6.1.20 – Declaração de que não emprega menores. Cumprimento do disposto no inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal: o modelo contido no ANEXO V 

6.1.21 – Comprovação da inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a 

administração: fica facultada a utilização do modelo constante do ANEXO VI. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA  HABILITAÇÃO JURIDICA 

6.1.22 - Os prazos máximos de validade das Certidões de Quitação ou Regularidade, 

caso não constem nas mesmas, serão de 30 (trinta) dias a contar da data de emissão.  

6.1.23 - Os documentos necessários à habilitação que poderão ser apresentados em 

original, ou qualquer processo de cópia autenticada através de cartório competente, ou 

ainda por servidor do Setor de Licitações, somente a vista dos originais.  

6.1.24 - A pregoeira, por sua iniciativa, ou através de membro de sua equipe de apoio, 

poderá proceder à verificação da autenticidade de qualquer documento apresentado, 

através de consulta "ONLINE" a INTERNET, por ocasião da abertura do envelope 

"documentação" do licitante vencedor.  

6.1.25 - A constatação, a qualquer tempo, de adulteração ou falsificação dos 

documentos apresentados, ensejará aplicação da penalidade de suspensão 

temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, pelo prazo de até dois anos, bem como declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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anos, independentemente das medidas penais cabíveis.  

6.1.26 - As empresas licitantes estão obrigadas, no que diz respeito à habilitação no 

certame, a apresentar toda a documentação supracitada, comprovando sua 

regularidade perante os referidos órgãos, sendo que tais documentos deverão ser 

entregues acondicionados em envelopes devidamente identificados.  

6.1.27 - Aquele que ensejar declaração falsa, inclusive documentos, ou que dela 

tenha conhecimento, nos termos do artigo 299 do Código Penal, ficará sujeito às 

penas de reclusão, de Um a Cinco anos, se o documento é público, e reclusão de Um 

a Três anos, e Multa, se o documento é particular, independente da penalidade 

estabelecida no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.  

 

VII – PRAZOS E CONDIÇÕES DE ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.1 O prazo para assinatura da ATA é de até cinco dias, contados da data da convocação, 

sob pena de o adjudicatário decair do direito de fazê-lo e incorrer em multa de até 5% do 

preço total do contrato. 

7.1.1 A convocação para assinatura da Ata será enviada para o email apresentado na 

proposta escrita.  

7.2 Decorrido o prazo de assinatura da Ata sem manifestação do adjudicatário, é 

facultado ao Município convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira 

classificada, inclusive quanto aos preços, devidamente atualizados, se for o caso, ou 

revogar a licitação. 

7.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 

contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica 

para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência 

de fornecimento em igualdade de condições. 

7.4 A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 

órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, 

mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a 

vantagem. 

7.5 É admitida a prorrogação da vigência da Ata, quando a proposta continuar se 

mostrando mais vantajosa. 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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7.6 O prazo de validade da Ata de Registro de Preço é de 12 meses, a contar da sua 

assinatura. 

 

VIII - DO CONTRATO 

8.1    A    contratação da(s) licitante(s) vencedora(s) do presente Pregão será 

representada pela expedição do Contrato ou algum dos    instrumentos equivalentes (art. 

62, caput, da Lei nº 8.666/1993),     aplicando-se, no que couber relativamente à   "carta 

contrato", à "nota de empenho de despesa", à "autorização de compra", à "ordem de 

execução de serviço" ou outros instrumentos hábeis o disposto no art. 55 da mesma Lei.  

8.2 Após a fase de Registro de Preço, a Administração convocará o vencedor, ou 

vencedores, para assinar a Ata de Registro de Preço, no prazo estabelecido. 

8.3 A referida Ata e posteriormente instrumentos contratuais que desta perfazerem, 

poderão ser aditivados ou prorrogados com base nas legalidades formais vigentes 

 

IX – SANÇÕES 

9.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a 

inadimplência da adjudicatária. Não sendo aceitas as justificativas pelo Município de 

Santana da Vargem, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar 

as seguintes sanções: 

a. Advertência. 

b. Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor 

total estimado da ata, pela recusa em assiná-la no prazo máximo de 02 (dois) dias após 

regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 

87 da Lei Federal n° 8.666/93; 

c. Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada sobre 

o valor total estimado da ata, por dia de inadimplência, até o limite de 02 (dois) dias úteis, 

na entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecução parcial; 

d. Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor 

total estimado da ata pela inadimplência além do prazo de 02 (dois) dias úteis, 

caracterizando a inexecução parcial do mesmo. 

e. Suspensão do direito de contratar e participar de licitação com a Administração de 

Santana da Vargem - MG pelo período de até 05 (cinco) anos. 

9.2 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação 

de outras, previstas na Lei Federal n° 10.520/02 e na Lei Federal n° 8.666/93, inclusive a 

responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à 

Administração, sanções civis e penais entre outras. 

9.3 A multa deverá ser recolhida para o Município de Santana da Vargem, no prazo 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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máximo de 10 (dez) dias corridos contados da data de recebimento da notificação. 

9.4 O valor da multa poderá ser compensado nos créditos porventura havidos junto a 

Administração Municipal. 

9.5 À licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a 

ata, deixar de entregar a documentação exigida ou apresentar documentação falsa 

exigida, ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar a execução da ata, comportar-se de modo inidôneo, ou 

cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Santana da 

Vargem pelo período de até (05) cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste 

edital, na Ata e nas normas legais pertinentes. 

9.6 As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas 

ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

9.7 Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o 

contraditório e a ampla defesa. 

9.8 O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 

9.8.1 descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

9.8.2 não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

9.8.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; e 

9.9 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a 

ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão 

gerenciador. 

 

X – ESCLARECIMENTOS AO EDITAL 

10.1 - É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos 

sobre o ato convocatório do pregão e seus anexos, podendo até mesmo envolver a 

solicitação de cópias da legislação disciplinadora do procedimento, cujo custo da 

reprodução gráfica será cobrado, observado, para tanto, o prazo de até 02 (dois) dias 

úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas. 

10.1.1 – Os esclarecimentos pretendidos serão dirigidos A pregoeira, com 

encaminhamento através de protocolo no setor respectivo da Prefeitura Municipal de 

Santana da Vargem. 

10.1.1.1 - Poderão ser encaminhados para o email 

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br, os pedidos de esclarecimento, desde que 

devidamente identificado o representante ou empresa solicitante, para o devido envio da 

resposta ao mesmo. 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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10.1.2 – Não serão respondidos questionamentos orais (através de telefone). 

10.1.3. Os esclarecimentos poderão ser prestados no prazo de 24 (vinte quatro) horas, a 

contar do recebimento, dede que atendido os requisitos do item 10.1.1.1. 

 

XI - PROVIDÊNCIAS / IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

11.1 - É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de 

impugnação ao ato convocatório do pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo 

de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas. 

11.1.1 – A impugnação ou pedido de providências será dirigido a pregoeira e 

encaminhada através de protocolo no setor específico da Prefeitura Municipal de 

Santana da Vargem. 

11.1.1.1 A impugnação poderá ser encaminhada para o e-mail:  

licitacao@santandavargem.mg.gov.br, porém só será apreciada se for encaminhada 

fisicamente via correio ou protocolada no setor de protocolo localizado na Praça Padre 

João Maciel Neiva, 15, Santana da Vargem – MG, no prazo 48h do envio do email, e 

respeitado o prazo legal estipulado no item 11.1.  

11.1.2. A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela 

autoridade subscritora do ato convocatório do pregão no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

a contar do recebimento da peça indicada por parte da autoridade referida, que, além de 

comportar divulgação, deverá também ser juntada aos autos do PREGÃO. 

11.1.4. O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, desde que 

implique em modificações do ato convocatório do PREGÃO, além das alterações 

decorrentes, divulgação pela mesma forma que se deu o texto original e designação de 

nova data para a realização do certame. 

 

XII – RECURSO ADMINISTRATIVO 

12.1 - Por ocasião do final da sessão, a(s) proponente(s) que participou(aram) do 

PREGÃO ou que tenha(m) sido impedida(s) de fazê-lo(s), se presente(s) à sessão, 

deverá(ão) manifestar imediata e motivadamente a(s) intenção(ões) de recorrer. 

12.2 - Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa / fase / 

procedimento do PREGÃO, a proponente interessada deverá manifestar-se imediata e 

motivadamente a respeito, procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata, 

juntando memorial no prazo de 03 (três) dias, a contar da ocorrência. 

12.3 - As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contra razões 

em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do 

RECORRENTE. 

12.4 - Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo estabelecido para 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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tanto, A pregoeira examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo, 

devidamente informado, à autoridade competente para decisão. 

12.5 - Os autos do PREGÃO permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço e horários previstos neste EDITAL. 

12.6 - O recurso contra decisão da pregoeira não terá efeito suspensivo, sendo que seu 

acolhimento importará na invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

XIII – ADJUDICAÇÃO 

13.1 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por 

parte da(s) proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo a 

pregoeira adjudicar o objeto do certame à proponente vencedora. 

13.2 - Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a 

decisão do(s) mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do 

objeto do certame à proponente vencedora. 

 

XIV - HOMOLOGAÇÃO 

14.1 - Compete à autoridade competente homologar o PREGÃO. 

14.2. A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação da 

proponente adjudicatária para assinar a ata de registro de preços, respeitada a validade 

de sua proposta. 

 

XV – JULGAMENTO 

15.1 - O critério de julgamento será o MENOR PREÇO POR ITEM. 

15.2 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, a Pregoeira 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, de acordo 

com os critérios estabelecidos neste edital, decidindo motivadamente a respeito. 

15.2.1 - Casos não se realizem lances verbais, serão verificados a conformidade entre a 

proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação. 

15.2.2-Em havendo apenas uma oferta e desde que esta atenda a todos os termos do 

edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá 

ser aceita. 

15.3 - Se a proposta não for aceitável ou o licitante não atender às exigências 

habilitatórias, a Pregoeira examinará a oferta subseqüente, verificando a sua 

aceitabilidade e procedendo à verificação das condições de habilitação do licitante, e, 

assim, sucessivamente, na ordem desclassificação, até a apuração de uma proposta ou 

lance que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele 

adjudicado o objeto deste edital, para o qual tenha apresentado proposta. 
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15.4 - Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será 

declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 

15.5 - Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados 

todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, e que, ao final, será assinada 

pela Pregoeira, Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes. 

15.5 - Decididos os recursos ou transcorrido in abis o prazo para sua interposição, ficará 

disponível aos licitantes, exceto aos vencedores, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO” na sala da Comissão Permanente de Licitação. 

 

XVI – PAGAMENTO 

16.1 - Os pagamentos serão feitos por crédito em conta bancária da empresa 

(preferencialmente Banco do Brasil) ou boleto bancário, em até 15 (quinze) dias após o 

objeto devidamente executado, discriminado nas respectivas autorizações de 

fornecimento, mediante apresentação, aceitação e atestado do responsável pelo 

recebimento do produto. 

16.1.1 - Em caso de irregularidade(s) na(s) nota(s) fiscal(is) / fatura(s), o prazo de 

pagamento será contado a partir da(s) correspondentes(s) regularização(ões). 

16.1.2 - Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão 

licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

16.2 – Para receber seus créditos o contratado deverá comprovar a regularidade fiscal e 

tributária que lhe foram exigidas quando da habilitação. 

16.3 – A Administração da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem reserva o direito 

de reter o pagamento de faturas para satisfação de penalidades pecuniárias aplicadas ao 

fornecedor e para ressarcir danos a terceiros. 

 

XVII – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

17.1 – Os preços ofertados são fixos e irreajustáveis no período de vigência da proposta 

(60 dias). 

17.2 - Os preços registrados poderão sofrer alterações, obedecidas as disposições 

contidas no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

17.3 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 

daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo das aquisições ou bens 

registrados, cabendo a Administração promover as necessárias negociações junto aos 

fornecedores. 

17.4 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 

superior ao preço praticado no mercado a Administração deverá: 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
mailto:licitacao@santanadavargem.mg.gov.br
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17.4.1 - convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua 

adequação ao praticado pelo mercado; 

17.4.2 - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;  

17.4.3 - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

17.5 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 

compromisso, a Administração poderá: 

17.5.1 - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 

confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a 

comunicação ocorrer antes do pedido de aquisição; e 

17.5.2 - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

17.6 - Não havendo êxito nas negociações, a Administração deverá proceder à revogação 

da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 

contratação mais vantajosa. 

 

XVIII - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

18.1 - As despesas decorrentes da presente prestação de aquisições onerarão os 

recursos orçamentários: 

02.071.10.301.1003.2031.3.3.90.39.00  - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 

 

XIX - PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E 

MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL 

19.1 – Para os fins do disposto neste edital a expressão Pequena Empresa serve para se 

referir à Microempresa, à Empresa de Pequeno Porte e MEI, definidas no art. 3° da Lei 

Complementar Federal n° 123/06 e Art 5º e 6ºda Lei Municipal nº 1.235/11, cuja condição 

deverá ser comprovada na sessão pública do Pregão Presencial na fase do 

credenciamento. 

19.2 - Para o exercício do direito de preferência de contratação, no pregão, proceder-se-á 

da seguinte forma: 

19.2.1 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a pregoeira  examinará a 

aceitabilidade da primeira classificada quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente 

a respeito; 

19.2.2- sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das 

suas condições habilitatórias; 

19.2.3- constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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declarado vencedor;  

19.2.4 - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências 

habilitatórias, A pregoeira examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, 

e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o 

respectivo licitante habilitado e declarado vencedor; 

19.2.5 - após a apuração da menor proposta válida, observada a classificação das 

propostas até o momento, será assegurado às Pequenas Empresas o direito de 

preferência à contratação; 

19.2.6 – a pregoeira convocará a Pequena Empresa detentora da proposta de menor 

valor dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores em 

relação ao valor apresentado pelo proponente declarado vencedor, para que apresente 

nova proposta de preço inferior ao valor da melhor oferta inicial, no prazo de 05 (cinco) 

minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência; 

19.2.7 - realizada nova oferta de preço inferior, nos termos do sub item anterior, A 

pregoeira examinará a aceitabilidade desta, quanto ao objeto e valor, decidindo 

motivadamente a respeito; 

19.2.8 - sendo aceitável a nova oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação da Pequena Empresa que a tiver formulado, para 

confirmação das suas condições habilitatórias, observando o seguinte: 

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 

prazo de 02 (dois) dias úteis para sua regularização pelo licitante, prorrogável por igual 

período, com início no dia em que proponente for declarado vencedor do certame, 

observado o disposto no art. 110 da Lei Federal n° 8.666/93; 

b) A regularização da documentação fiscal, conforme disposto na alínea anterior, deverá 

ser efetuada mediante a apresentação das respectivas certidões negativa de débito ou 

positiva com efeito de negativa no prazo estipulado na alínea a deste sub item; 

c) O prazo para regularização dos documentos mencionados na alínea b deste sub item 

não se aplica aos documentos relativos à habilitação jurídica, à qualificação técnica e 

econômico-financeira e ao cumprimento do disposto no art. 7º, XXIII, da Constituição 

Federal; 

19.2.9 - constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, a Pequena Empresa 

será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame; 

19.2.10 - se a Pequena Empresa não apresentar proposta de preço inferior ao valor da 

proposta ofertada pelo proponente vencedor ou não atender às exigências de habilitação, 

após o decurso do prazo estipulado, A pregoeira convocará as Pequenas Empresas 

remanescentes, se for o caso, que estiverem na situação de empate, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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19.2.11- caso não haja Pequena Empresa dentro da situação de empate ou não ocorra a 

apresentação de proposta de preço inferior ao valor ofertado pelo proponente vencedor ou 

não sejam atendidas as exigências documentais de habilitação, transcorrido o prazo 

estipulado, se for o caso, a pregoeira adjudicará o objeto do certame ao licitante 

originalmente declarado vencedor; 

19.2.12 - após a aplicação do critério de desempate se houver a pregoeira poderá 

negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço; 

19.2.13 - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido 

o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-razões em igual número 

de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos; 

19.2.14 - a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará decadência do 

direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela pregoeira ao vencedor. 

19.3 - O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver 

sido apresentada por Pequena Empresa. 

 

XX – DA EXECUÇÃO E ENTREGA DO OBJETO 

20.4 No ato da entrega do produto deverá obrigatoriamente, ser entregue anexa a nota 

fiscal. 

20.5. O objeto da licitação deverá ser entregue em parcelas, dentro do Município de 

Santana da Vargem – MG, diretamente na UBS Evaldo Campos Moura – ou em outra 

Unidade Básica de Saúde, caso seja determinado pela Secretaria Municipal de Saúde – 

de segunda a sexta-feira, no horário compreendido das 07 às 19 horas, no prazo máximo 

de 07 (sete) dias consecutivos, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento 

encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde. 

20.6. Com relação aos itens licitados, por se tratarem de produtos essenciais para a vida 

humana, não poderão, em nenhum caso, ocorrer atrasos na entrega. Em havendo 

atrasos, a licitante vencedora sofrerá todas as consequências legais cabíveis.  

20.7. Os produtos objeto desta licitação, caso não satisfaçam às especificações exigidas 

ou apresentem defeitos e incorreções, não serão aceitos, devendo ser substituídos pelo 

fornecedor, às suas expensas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir 

da notificação.  

20.8. Na hipótese de ficar constatada qualquer anormalidade com os produtos, objeto 

desta licitação no que se refere à sua característica e/ou qualidade, a contratada deverá 

providenciar a substituição necessária, correndo por sua conta e risco, sem nenhum ônus 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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à contratante.  

20.9. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da licitante vencedora pela 

perfeita execução do contrato, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em 

parte, o objeto contratado, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções. 

20.10. A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem - MG reserva-se no direito de não 

receber os produtos em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, 

podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal n.º 

8.666/93.  

20.11. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá validade de 12 (doze) meses, sendo que 

as contratações serão efetivadas dentro do período de vigência da mesma. 

20.12. No tocante dos produtos relacionados no item 2, a empresa vencedora deverá 

disponibilizar inicialmente, imediatamente após a homologação do processo licitatório, para a UBS 

Evaldo Campos Moura, o seguinte quantitativo de cilindros com oxigênio: 

20.13. Os gases a serem fornecidos devem ter as especificações técnicas em explícita 

conformidade com a qualidade preconizada em compêndios oficiais reconhecidos pela 

ANVISA. 

 

XXI - DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1 A autoridade competente do Município de Santana da Vargem poderá anular e 

revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 

ou anular por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 

escrito da pregoeira, devidamente fundamentado. 

21.2 A nulidade do processo licitatório induz à do contrato ou instrumento equivalente, 

sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 59, da Lei Federal n° 8.666/93. 

21.3 As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser feitas no 

momento da abertura do envelope correspondente, por escrito, quando serão registradas 

em ata, sendo vedadas observações ou reclamações impertinentes ao certame. 

21.4 A apresentação da proposta implica, por parte da licitante, observação dos preceitos 

legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos 

os termos e condições deste edital sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  

21.5 A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação 

do original A pregoeira, por ocasião da abertura do ENVELOPE HABILITAÇÃO, para a 

devida autenticação. 

21.6 O documento expedido via Internet e, inclusive, aqueles outros apresentados terão, 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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sempre que necessário, suas autenticidades / validades comprovadas por parte da 

pregoeira. 

21.7 Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições 

/ emissões não ultrapassem a 60 (sessenta) dias. 

21.8 A proposta comercial, a declaração de pleno atendimento aos termos deste edital, a 

procuração para o credenciamento, a declaração que não emprega menor e a declaração 

de inexistência de fato impeditivo deverão ser apresentadas com firma reconhecida de 

quem as subscreveu, salvo se quem a subscrever for o credenciado para o processo 

licitatório, sob pena de inabilitação. 

21.9 Havendo indício de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a 

Administração da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, comunicará os fatos 

verificados ao Ministério Público para as providências cabíveis. 

21.10 É facultado A pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deva constar no ato da 

sessão pública. 

21.11 É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição por outros 

instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização 

de compra ou ordem de execução de aquisição, a critério da Administração e 

independentemente de seu valor, nos casos de prestação de aquisição com execução 

imediata, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. 

21.12 As questões decorrentes da execução deste edital, que não puderem ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no FORO da Comarca  de Três 

Pontas - MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

21.13 Os casos omissos serão dirimidos pela pregoeira, com observância da legislação 

regedora, em especial a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e Lei Federal n° 

10.520/02. 

Santana da Vargem, 12  de julho de 2022 

 

 

 

José Elias Figueiredo 

Prefeito  Municipal 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 010/2022 

MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM – MG 

 

 

1) LICITAÇÃO/ MODALIDADE: PREGÃO 

 

2) REGIME DE EXECUÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM/ REGISTRO DE PREÇOS 

 

3) OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de 

coleta, transporte e destinação final dos resíduos do serviço de saúde – RSS dos 

grupos “a”, “b” e “e” gerados no município de Santana da Vargem, em 

conformidade com a Resolução CONAMA nº. 358/2005, Resolução RDC ANVISA 

nº. 306/2004  

 

4) ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS: 

Qt Un Descrição do Produto 
Preço médio 

Unit. 
Preço médio 

total 

3000 KG 

SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO DE 
RESÍDUOS SOLIDOS - o presente serviço consiste 
na coleta, transporte, tratamento térmico através de 
incineração e destinação final dos resíduos sólidos 
dos serviços de saúde, (exclusivamente dos grupos 
A,B,E), como também a palestra de educação 
ambiental para a correta segregação nos parâmetros 
que determina a Resolução nº 358, de 29 de abril de 
2005 (CONAMA) e as normas da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Tecnicas) vigentes, a coleta 
será feita uma vez a cada quinzena, e quando a data 
do recolhimento dos residuos coincidir com feriados, 
será previamente acertado pela contratante, outra 
data, desde proximo daquela que deveria ter ocorrido 
o recolhimento dos residuos. Sendo no maximo de 
250kg de residuos a ser tratado ao mês. A contratada 
deverá fornecer recipientes apropriados para 
armazenamento dos rezidos (bombonas), a 
contratante sera responsavel pelo recipiente 
entregue pela contratada, os residuos perfuro-
cortantes deverão estar acondicionados em 
recipientes rigidos, em embalagens de acordo com a 
legislação vigente. 

8,4667 25.400,10 

Total Geral 25.410,00 

 

 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
mailto:licitacao@santanadavargem.mg.gov.br


 
 
 
 
       
  
  
 

Edital - Processo Licitatório 125/2022 Pregão Presencial 042/2022 Página 23 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 
Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000 

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70 
www.santanadavargem.mg.gov.br 

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br 

 

 

www. 
5) JUSTIFICATIVA 

Tendo em vista as normatizações, a quantidade de resíduos gerados e os 

cuidados exigidos na coleta, transporte e destinação final dos Resíduos dos 

Serviços de Saúde, a contratação de empresa para Prestação de Serviços 

Contínuos de Coleta, Transporte e Destinação Final dos Resíduos dos Serviços de 

Saúde dos Grupos “A”, “B” e “E” gerados no Município de Santana da Vargem/MG, 

em conformidade com a Resolução CONAMA nº 358/2005, Resolução RDC 

ANVISA nº 306/2004, se faz imprescindível por tratar-se de serviço público 

contínuo e indispensável, sendo necessária a contratação de empresa para a 

realização do serviço devido ao fato deste município não possuir os equipamentos 

e os funcionários necessários e imprescindíveis para a sua realização, bem como 

não ter área disponível e autorizada para a destinação final dos RSS. Será de 

responsabilidade total da empresa contratada para prestação dos serviços objeto 

desta licitação, a integral e perfeita execução do objeto ora licitado, conforme 

definição do respectivo edital e seus anexos, devendo ser atendidas todas as 

disposições legais pertinentes e vigentes.  

 

 

6) ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

6.1 Em consonância com a RDC ANVISA nº 306/2004 e a Resolução CONAMA nº 

358/2005, os resíduos gerados no município podem ser identificados nos 

seguintes grupos: 

6.1.1 GRUPO A: Resíduos Infectantes: Resíduos que apresentam risco 

potencial à saúde pública e ao meio ambiente devido à presença de 

agentes biológicos. Classificados em:  

6.1.1.1 GRUPO A1: Culturas e estoques de microrganismos resíduos 

de fabricação de produtos biológicos exceto os hemoderivados; 

(estes resíduos não podem deixar a unidade geradora sem 

tratamento prévio); meios de cultura e instrumentais utilizados para 

transferência, inoculação ou mistura de culturas; (estes resíduos não 

podem deixar a unidade geradora sem tratamento prévio); resíduos 

de laboratórios de manipulação genética. (estes resíduos não podem 

deixar a unidade geradora sem tratamento prévio); resíduos 

resultantes de atividades de vacinação com microrganismos vivos ou 
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atenuados, incluindo frascos de vacinas com expiração do prazo de 

validade, com conteúdo inutilizado, vazios ou com restos do produto, 

agulhas e seringas. (devem ser submetidos a tratamento antes da 

disposição final); resíduos resultantes da atenção à saúde de 

indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação 

biológica por agentes Classe de Risco 4 (Apêndice II), 

microrganismos com relevância epidemiológica e risco de 

disseminação ou causador de doença emergente que se torne 

epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão 

seja desconhecido. (devem ser submetidos a tratamento antes da 

disposição final); bolsas transfusionais contendo sangue ou 

hemocomponentes rejeitadas por contaminação ou por má 

conservação, ou com prazo de validade vencido, e aquelas oriundas 

de coleta incompleta; (devem ser submetidos a tratamento antes da 

disposição final); sobras de amostras de laboratório contendo sangue 

ou líquidos corpóreos, recipientes e materiais resultantes do 

processo de assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos 

corpóreos na forma livre. (devem ser submetidos a tratamento antes 

da disposição final).  

6.1.1.2 GRUPO A2: Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros 

resíduos provenientes de animais submetidos a processos de 

experimentação com inoculação de microrganismos, bem como suas 

forrações, e os cadáveres de animais suspeitos de serem portadores 

de microrganismos de relevância epidemiológica e com risco de 

disseminação, que foram submetidos ou não a estudo 

anatomopatológico ou confirmação diagnóstica. (devem ser 

submetidos a tratamento antes da disposição final).  

6.1.1.3 GRUPO A3: Peças anatômicas (membros) do ser humano; 

produto de fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 500 

gramas ou estatura menor que 25 centímetros ou idade gestacional 

menor que 20 semanas, que não tenham valor científico ou legal e 

não tenha havido requisição pelo paciente ou familiar.  

6.1.1.4 GRUPO A4: Kits de linhas arteriais, endovenosas e 

dialisadores, quando descartados; Filtros de ar e gases aspirados de 
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área contaminada; membrana filtrante de equipamento médico-

hospitalar e de pesquisa, entre outros similares; Sobras de amostras 

de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e secreções, 

provenientes de pacientes que não contenham e nem sejam 

suspeitos de conter agentes Classe de Risco 4, e nem apresentem 

relevância epidemiológica e risco de disseminação, ou 

microrganismo causador de doença emergente que se torne 

epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão 

seja desconhecido ou com suspeita de contaminação com príons; 

Resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, 

lipoescultura ou outro procedimento de cirurgia plástica que gere este 

tipo de resíduo; Recipientes e materiais resultantes do processo de 

assistência à saúde, que não contenha sangue ou líquidos corpóreos 

na forma livre; Peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros 

resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos ou de estudos 

anatomopatológicos ou de confirmação diagnóstica; Carcaças, peças 

anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais não 

submetidos a processos de experimentação com inoculação de 

microrganismos, bem como suas forrações; Bolsas transfusionais 

vazias ou com volume residual pós-transfusão.  

6.1.1.5 GRUPO A5: Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais 

perfurocortantes ou escarificantes e demais materiais resultantes da 

atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza 

de contaminação com príons.  

6.1.2 GRUPO B: Resíduos Químicos Resíduos que apresentam risco 

potencial à saúde pública e ao meio ambiente devido às suas 

características químicas. Produtos hormonais e produtos antimicrobianos; 

imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores; antirretrovirais, quando 

descartados por serviços de saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de 

medicamentos ou apreendidos e os resíduos e insumos farmacêuticos dos 

Medicamentos controlados pela Portaria MS 344/98 e suas atualizações. 

Resíduos de saneantes, desinfetantes; resíduos contendo metais pesados; 

reagentes para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes; 

Efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores); Efluentes 
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dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas; E demais 

produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR 10.004 da 

ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos).  

6.1.3 GRUPO E: Resíduos Perfurantes ou escarificantes Materiais 

perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de barbear, agulhas, 

escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas 

diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas; 

lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no 

laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros 

similares.  

6.2 A coleta de RSS deverá ser executada em cada ponto gerador (Anexo I) 

conforme a determinação desta Administração Pública, através da Secretaria 

Municipal da Saúde, de acordo com as Resoluções RDC – ANVISA nº 306/2004, 

CONAMA nº 358/2005 e normas pertinentes da ABNT às normas técnicas NBR 

10.004, NBR 12.810 e NBR 14.652 da ABNT - Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, por equipe de funcionários totalmente treinados e equipados com 

Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s, descritas nas normas sanitárias 

regulamentadoras e de segurança ocupacional. A quantidade de pontos geradores 

pode ser alterada à medida que ocorre abertura ou encerramento de empresas 

geradoras de RSS. 

6.3 A contratada deverá fornecer, para cada ponto gerador de RSS, os recipientes 

necessários para a devida e correta acomodação dos materiais a serem 

descartados; sendo estes, baldes e bombonas, conforme fluxo e demanda 

apresentado por cada ponto. 

6.4 Caberá à Secretaria da Saúde a gestão do contrato, bem como indicar os 

pontos de coleta e atualizá-los de acordo com a abertura ou encerramento dos 

mesmos, caberá ainda, fiscalizar se o armazenamento temporário e coleta dos 

RSS estão de acordo com a legislação vigente. Caberá ainda, à Secretaria, o 

acompanhamento da coleta por meio de servidor público designado, bem como 

acompanhamento e aferição da pesagem realizada pela empresa prestadora do 

serviço, mediante assinatura do servidor que acompanhar a execução dos 

serviços de pesagem nos locais de coleta. 

6.5 O serviço de coleta será sempre executado na presença de um funcionário 

público municipal, indicado pela Administração, que acompanhará o veículo de 
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coleta do início ao término do serviço, em veículo da Prefeitura de Santana da 

Vargem, e fará a aferição da pesagem das “Coletas”, assinando, em duas vias, os 

formulários de acompanhamento de coleta (Anexo II) que deverão constar, no 

mínimo: data da coleta, identificação da empresa prestadora do serviço e de seu 

funcionário responsável pela execução na data, pontos geradores de RSS e seus 

respectivos endereços; informação se houve ou não a coleta – se sim, o peso dos 

resíduos coletados; se não, a motivação da execução do serviço – assinatura do 

responsável do local da coleta e assinatura do funcionário público municipal 

responsável pelo acompanhamento. Estes formulários servirão como instrumento 

de medição dos serviços executados pela contratada. 

6.5.1 É extremamente fundamental, destacar que o acompanhamento pelo 

servidor municipal, bem como o preenchimento do formulário citado acima, 

em nada isenta a contratada de realizar o preenchimento de seus 

formulários de controle para apresentação mensal de relatório de execução 

dos serviços, a qual, também será instrumento utilizado para realização de 

empenhos e pagamentos. Tal relatório, que servirá que base para 

solicitação de empenhos mensais, deverá ser encaminhado para os e-mails 

saude@santanadavargem.mg.gov.br e 

compras.saude@santanadavargem.mg.gov.br. 

6.6 A pesagem dos RSS deverá ocorrer em cada ponto gerador, utilizando 

balança fornecida pela empresa contratada com capacidade compatível, aferida 

pelo INMETRO, com apresentação de certificado semestral, e na presença do 

funcionário público municipal designado para acompanhar a coleta. 

6.7 As “coletas” dos resíduos serão executadas no Município uma vez a cada 

quinze dias, no período de funcionamento regular dos pontos geradores. O dia de 

coleta dos RSS será ajustado com a vencedora do certame. 

6.8 O transporte dos RSS deverá ser executado em veículo totalmente licenciado 

e assegurado de acordo com as normas de trânsito vigentes, de cor Branca, 

constando em local visível o nome da empresa coletora (endereço e telefone), e a 

especificação dos resíduos transportáveis, com o número e código estabelecido 

na NBR 10.004, ostentando a simbologia para transporte rodoviário de acordo com 

a NBR 7.500 e NBR 8.286. 

6.8.1 O compartimento de cargas provido de ventilação adequada, 

apresentando características em seu interior que permitam melhores 
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condições para higienização, com vedação total para não permitir 

vazamentos de líquidos contaminados. O veículo deve portar em seu 

interior equipamentos auxiliares (pá, rodo, saco plástico de reserva, solução 

desinfetante e outros que se façam necessários) para auxílio emergencial 

em caso de acidente. 

6.9 A empresa contratada deverá realizar o tratamento específico dos Resíduos do 

Grupo A, B e E, atendendo todas as formalidades das legislações (Resolução 

“CONAMA” nº 358, de 29/04/2005 e Resolução “ANVISA” RDC nº 306, de 

07/12/2004). 

6.10 A contratada emitirá para a contratante após a execução dos serviços 

mensalmente a Nota Fiscal de Prestação de Serviços de acordo com as normas 

estabelecidas no contrato administrativo firmado entre as partes, que deverá estar 

acompanhada do Certificado de Tratamento dos Resíduos emitido com todas as 

informações sobre os serviços prestados referentes ao mês, contendo a 

quantidade de resíduos coletados, unidade operacional que efetuou o tratamento 

dos resíduos, número da licença ambiental pertinente e número da nota fiscal 

referente à medição mensal. 

6.11 Os serviços a serem executados nos pontos geradores terão o objetivo de 

encaminhar os resíduos com segurança ao seu tratamento adequado, de forma 

eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, 

dos recursos naturais e do meio ambiente em conformidade com as legislações 

ambientais pertinentes. 

6.12 A empresa vencedora da licitação ficará a disposição do município para 

esclarecer quaisquer dúvidas e ao mesmo tempo orientar a Secretaria Municipal 

de Saúde e Vigilância Sanitária sobre a execução dos serviços contratados, bem 

como as documentações exigidas pelas normas e legislações ambientais vigentes. 

6.13 Nos custos unitários propostos pela contratada deverão estar incluídos todos 

os custos em geral, relativos ao fornecimento da mão de obra direta e indireta 

necessária e imprescindível à execução integral e perfeita execução do objeto 

licitado, bem como todos os gastos relativos ao pagamento das taxas, ônus legais 

e demais encargos sociais, trabalhistas e outros que direta e indiretamente sejam 

incidentes. 
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7) OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

obrigações da CONTRATADA: 

I - Cumprir estritamente as normas e recomendações técnicas emanadas pela 

Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, na execução dos serviços;  

II - Fazer uso dos equipamentos e materiais necessários para assegurar a plena 

execução dos serviços objeto desta contratação, dentro dos padrões de qualidade 

exigíveis;  

III - Manter os equipamentos e materiais em perfeitas condições de uso, 

especialmente os coletores, de forma a evitar o derramamento de chorume nas 

vias públicas, assegurando os resultados esperados; 

IV - Providenciar a limpeza / lavagem imediata da via pública que tenha 

acidentalmente recebido descarga de chorume; 

V - Substituir imediatamente os equipamentos por outros de características 

idênticas quando os mesmos por qualquer defeito técnico estiverem prejudicando 

a perfeita execução dos serviços; 

VI - Dispor e fazer uso de material e equipamentos de sinalização de trânsito e de 

segurança pessoal em locais de execução de serviços que assim o exigirem, 

conforme padrões adotados pela Prefeitura;  

VII - Dar destinação e tratamento adequado conforme legislação pertinente aos 

resíduos dos serviços de saúde coletado, aprovado pelos órgãos ambientais, a 

empresa deverá comprovar através das licenças ambientais de autorização para a 

coleta, armazenamento, transporte, tratamento e destinação das cinzas;  

VIII - Afastar, dentro de 24 horas da comunicação que por escrito e nesse sentido 

lhe fizer a Prefeitura, qualquer de seus empregados cuja permanência nos 

serviços for julgada inconveniente, correndo por conta exclusiva da Contratada 

quaisquer ônus legais, trabalhistas e previdenciários, bem como qualquer despesa 

que de tal fato possa decorrer. Os empregados eventualmente afastados deverão 

ser substituídos por outros, de categoria profissional idêntica;  

IX - Fazer cumprir pelo pessoal as normas disciplinares e de segurança ditadas 

pela Prefeitura por meio de recomendações ou de instruções escritas, além de 

observar rigorosamente as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho;  

X - A Contratada terá um prazo máximo de 30 (trinta) dias após a assinatura do 

contrato para apresentar a documentação a seguir: PPRA – Programa de 
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Prevenção de Riscos Ambientais, PCMSO – Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional, ASO – Atestado de Saúde Ocupacional, FEEPI – Ficha de 

Entrega dos Equipamentos de Proteção Individuais, Licenças Ambientais para a 

coleta, transporte e tratamento térmico (incineração) e destinação final dos 

resíduos dos serviços de saúde;  

XI - Refazer, sem qualquer ônus à Prefeitura, os trabalhos executados 

deficientemente ou em desacordo com as instruções ditadas pela fiscalização da 

Prefeitura;  

XII - Comunicar à Prefeitura, imediatamente qualquer ocorrência ou anormalidade 

que venha interferir na execução dos serviços  

 

8) OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE 

8.1 Além das obrigações resultantes da observância à Lei 8.666/93 são obrigações 

da CONTRATANTE: 

I - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA; 

II - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 

observadas no cumprimento deste Contrato; 

III - Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, 

penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

IV - Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 

inadimplemento; 

V - Comunicar imediatamente à CONTRATADA as irregularidades manifestadas 

na execução do contrato, informando, após, à CONTRATANTE tal providência; 

VI - Promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados; 

VII - Fiscalizar a execução do contrato, informando à CONTRATANTE para fins de 

supervisão; 

VIII - Efetuar o pagamento no devido prazo fixado no Edital. 

 

9) CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE PROPOSTA 

O julgamento obedecerá ao critério de Menor Preço por Item, observando todas as 

especificações contidas nos itens 04 e 06 deste termo. 

 

 

10) RESULTADOS ESPERADOS 
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Que a prestação de serviço seja executada na íntegra do objeto e especificações 

deste Termo de Referência, proporcionando, dentro dos parâmetros estabelecidos 

pelos órgãos competentes, a correta coleta, transporte e destinação dos resíduos 

sólidos originados nos pontos geradores identificados pelo município, para que, 

desta forma, se dê a oferta de um serviço público de saúde de qualidade, sem 

nenhum prejuízo à administração ou à população que receberá a prestação dos 

serviços municipais. 

 

 

11) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1 As despesas decorrentes da presente contratação poderá onerar os recursos 

orçamentários abaixo ou outros que se fizerem necessários durante a vigência da 

ata do referente registro de preços: 

Ficha 288 – 02.071.10.301.1003.2031.3.3.90.39.00.00 – SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

12) DA FORMA DE PAGAMENTO: 

12.1 Os pagamentos serão feitos por crédito em conta bancária da empresa 

(preferencialmente Banco do Brasil) ou boleto bancário, em até 15 (quinze) dias 

após o objeto devidamente executado, discriminado nas respectivas 

autorizações de fornecimento. 

12.2 Os pagamentos indicados no item anterior somente serão liberados, 

mediante apresentação, aceitação e atestado do responsável pelo recebimento 

do serviço. 

 

13) AVALIAÇÃO APROXIMADA DE CUSTOS 

13.1 O valor médio dos itens para esta contratação foi feito com base em uma 

pesquisa de mercado realizada, onde foram solicitados orçamentos a empresas 

especializadas no ramo de coleta, transporte e destinação dos resíduos sólidos de 

saúde, por não existir em nosso município empresa que realize o serviço 

necessário. O valor médio da referida contratação, em sua totalidade (12 meses), 

observado o quantitativo planejado pela Secretaria Municipal de Saúde, é de 

R$25.400,00 (vinte e cinco mil e quatrocentos reais). 

13.2 A referida contratação será executada ao fornecedor que apresentar o menor 
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preço por item, onde, se comprovada que a mesma atende todas as exigências e 

possui documentação necessária para executar o contrato, será a responsável 

pelo serviço. 

 

14) DO PRAZO E EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

14.1 Os serviços deverão ser iniciados imediatamente após a assinatura do 

contrato; 

14.2 O prazo para assinatura do contrato pelo prestador/locatário é de até 48 hrs 

após a emissão e a convocação para a assinatura; 

14.3 O prazo de contratação é de 12 (doze) meses consecutivos. 

 

15) DA FISCALIZAÇÃO: 

15.1- O objeto fornecido será fiscalizado na sua execução por representantes da 

Secretaria Municipal de Saúde, que serão os responsáveis pelo acompanhamento 

e fiscalização do objeto, que registrarão todas as ocorrências e as deficiências 

verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora, 

objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. As exigências e a 

atuação da fiscalização pela Prefeitura Municipal de Santana da Vargem em nada 

restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no 

que concerne à execução do objeto do contrato. 

15.2- O Município através de sua Secretaria de Saúde, fiscalizará o objeto 

contratado, conforme o artigo 67 e parágrafos da Lei 8.666/93 e alterações 

posteriores; 

15.3- A presença de fiscalização não exclui e nem diminui a responsabilidade da 

CONTRATADA inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade 

Santana da Vargem, 30 de junho de 2022. 

 
Paula Figueiredo 

Secretária Municipal de Saúde 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I – Termo de Referência 
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Estabelecimentos geradores de Resíduos Sólidos de Saúde 

 

Estabelecimento CNPJ / CPF Endereço 

Centro Odontológico 
Domingos Ferreira de 

Abreu – Prefeitura 
Municipal 

18.245.183/0001-70 
Rua Alfredo Pereira Gomes, 30 
– Centro 

Consultório Odontológico 
– Dentista Adriano Alves 

Ferreira 
24.228.683/0001-05 

Rua Boa Esperança, 160 – 
Centro 

Consultório Odontológico 
– Dentista Cláudia Regina 

de Oliveira 
008.603.266-67 

Praça Padre João Maciel 
Neiva, 85 – Centro 

Consultório Odontológico 
– Dentista Guilherme 
Augusto Silveira de 

Figueiredo 

070.650.636-74 
Praça Padre João Maciel 
Neiva, 90 – Centro 

Consultório Odontológico 
– Dentista Luiz Cláudio 

Barbosa Ribeiro 

078.352.656-30 
Rua Antônio Carlos da Silva, 
522 – Centro 

Consultório Odontológico 
– Dentista Mayara Kelly 

Terra da Silva 
105.453.916-28 

Rua Luiz Furtado de Abreu, 
394 – Centro 

Consultório Odontológico 
– Dentista Nara Ferreira 

Vilela 
25.681.346/0001-23 Avenida Brasil, 158 – Centro 

Consultório Odontológico 
– Dentista Paulo José 

Barbosa 

012.695.946-30 
Praça Padre João Maciel 
Neiva, 64-A – Centro 

Drogaria Americana 23.890.072/0001-57 
Praça Padre João Maciel 
Neiva, 167-B – Centro 

Drogaria do Renato 00.708.985/0001-04 
Rua Alfredo Pereira Gomes, 53 
– Centro 

Drogaria Rocha  & Batista 17.040.773/0001-02 
Praça Padre João Maciel 
Neiva, 112 – Centro 

Drogaria Santana 18.410.562/0001-79 
Praça Padre João Maciel 
Neiva, 37 – Centro 

Farma Justa 27.500.093/0001-70 
Praça Padre João Maciel 
Neiva, 31 – Centro 

Farmácia Municipal – 
Prefeitura Municipal 

18.245.183/0001-70 
Rua Coronel Licas, 317 – 
Centro 

Lab Center – Laboratório 
de Análises Clínicas 

10.557.523/0002-78 
Praça Padre João Maciel 
Neiva, 85 – Centro 
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www. Laboratório CLIMED 21.421.979/0001-41 Rua José Ávila, 55-A – Centro 

Laboratório Municipal – 
Prefeitura Municipal 

18.245.183/0001-70 Rua José Ávila, 52 – Centro 

Pet Shop Bicho Beleza – 
Consultório Veterinário 

15.231.407/0001-05 
Rua Coronel Mingote, 68 – 
Centro 

PSF Francisco de Paula 
Vitor – Prefeitura Municipal 

18.245.183/0001-70 
Rua Coronel Licas, 277 – 
Centro 

UBS Evaldo Campos 
Moura – Prefeitura 

Municipal 
18.245.183/0001-70 Rua José Ávila, 52 – Centro 
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ANEXO II – Termo de Referência 
Formulário de Acompanhamento de Coletas de Resíduos Sólidos de Saúde (RSS) – PRC: _______ / 202___ 

 

Data:    Empresa Responsável:  

    Funcionário da empresa:  
 
 

   Ponto gerador de RSS 
 

 Endereço 
    

Houve Coleta? 
  Sim Pesagem:  Kg 
      
  Não 

Motivo 
  Estabelecimento fechado  Sem resíduos  Outro:  

            
Assinatura do Servidor Público responsável pelo acompanhamento 

 Assinatura do Responsável do Ponto Gerador ou seu Representante 

    
 

   Ponto gerador de RSS  Endereço 
    

Houve Coleta? 
  Sim Pesagem:  Kg 
      
  Não 

Motivo 
  Estabelecimento fechado  Sem resíduos  Outro:  

            
Assinatura do Servidor Público responsável pelo acompanhamento 

 Assinatura do Responsável do Ponto Gerador ou seu Representante 

    

   Ponto gerador de RSS 
 

 Endereço 
 

Houve Coleta? 
  Sim Pesagem:  Kg 
      
  Não 

Motivo 
  Estabelecimento fechado  Sem resíduos  Outro:  
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ANEXO II 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2022 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de coleta, 

transporte e destinação final dos resíduos do serviço de saúde – RSS dos grupos 

“a”, “b” e “e” gerados no município de Santana da Vargem, em conformidade com a 

Resolução CONAMA nº. 358/2005, Resolução RDC ANVISA nº. 306/2004. 

RAZÃO SOCIAL:      CNPJ: 

ENDEREÇO:          TELEFONE:  

REPRESENTANTE LEGAL: 

Qt Un Descrição do Produto Valor Unitário  Valor Total   

3000 KG 

SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO DE 
RESÍDUOS SOLIDOS - o presente serviço consiste 
na coleta, transporte, tratamento térmico através de 
incineração e destinação final dos resíduos sólidos 
dos serviços de saúde, (exclusivamente dos grupos 
A,B,E), como também a palestra de educação 
ambiental para a correta segregação nos parâmetros 
que determina a Resolução nº 358, de 29 de abril de 
2005 (CONAMA) e as normas da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Tecnicas) vigentes, a coleta 
será feita uma vez a cada quinzena, e quando a data 
do recolhimento dos residuos coincidir com feriados, 
será previamente acertado pela contratante, outra 
data, desde proximo daquela que deveria ter ocorrido 
o recolhimento dos residuos. Sendo no maximo de 
250kg de residuos a ser tratado ao mês. A contratada 
deverá fornecer recipientes apropriados para 
armazenamento dos rezidos (bombonas), a 
contratante sera responsavel pelo recipiente 
entregue pela contratada, os residuos perfuro-
cortantes deverão estar acondicionados em 
recipientes rigidos, em embalagens de acordo com a 
legislação vigente. 

  

Total Geral  

   

1) Condições de Pagamento: em até15 (quinze) dias após a emissão da Nota Fiscal e 

relatório de execução dos serviços. 

2) Prazo de entrega: 03 (três) dias após emissão da Ordem de Execução; 

3) Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

RAZÃO SOCIAL:_____________________________ 

CNPJ:______________________________________ 

 

Ref.:PROCESSO LICITATÓRIO Nº125/2022 

         PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2022 

 

    Pela presente declaramos, para efeito do cumprimento ao 

estabelecido no Inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/02, sob as 

penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos 

no Edital. 

 

 

__________,_____ de _______de _____ 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal 

(carimbo da empresa) 
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ANEXO IV 

 

PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 

 

Pelo presente instrumento particular de procuração, a (razão social da empresa), com 

sede (endereço completo) inscrita no CNPJ/ MF sob o nº (nº do CNPJ), nomeia e constitui 

seu bastante procurador (a) o(a) Sr. (a) (nome do representante) portador (a) da cédula de 

identidade  (nº RG),  e CPF (nº CPF), a quem confere amplos poderes para representar 

perante o Município de Santana da Vargem na Sessão de Pregão Presencial nº  xxxxx, o 

qual está autorizado a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em 

nome da empresa, formular lances verbais, negociar a redução de preços, desistir e 

interpor recursos, rubricar documentos e assinar atas, prestar todos os esclarecimentos 

solicitados pela PREGOEIRO (A), enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame, em nome da outorgante. 

 

 

 

__________,_____ de _______de _____ 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal 

(carimbo da empresa) 
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ANEXO V 

 

Modelo de declaração que não emprega menor 

 

RAZÃO SOCIAL: __________________________________ 

CNPJ: ___________________________________________ 

 

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº125/2022 

         PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2022 

DECLARAMOS, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº8.666, de 21 de 

junho de 1993, acrescido pela Lei nº9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 

de dezesseis anos.  

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição 

de aprendiz. 

 

__________,_____ de _______de _____ 

 

 

 

______________________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal 

(carimbo da empresa) 

 

 

 

 

 

(Observação): em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

 

RAZÃO SOCIAL:_____________________________ 

CNPJ:______________________________________ 

 

Ref.:PROCESSO LICITATÓRIO Nº125/2022 

        PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2022 

 

 

Declaramos a inexistência de fato impeditivo quanto à habilitação para 

participar neste Pregão, bem como estamos cientes de que devemos declará-los quando 

ocorridos durante o certame. 

Por ser verdade, firmamos a presente sob as penas da Lei. 

 

 

 

__________,_____ de _______de _____ 

 

 

 

______________________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal 

(carimbo da empresa) 
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ANEXO VII 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº125/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2022 
 

A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, com sede na Praça Padre João Maciel 

Neiva, nº 15, Centro, em Santana da Vargem – Minas Gerais, CNPJ nº 18.245.183/0001-

70, neste ato representada por seu Prefeito José Elias Figueiredo portador da carteira de 

identidade MG-3.188.390 e do CPF 538.513.406-63, considerando a homologação do 

julgamento do PREGÃO PRESENCIAL nº 42/2022, bem como a classificação das 

propostas conforme Processo nº 125/2022, RESOLVE, nos termos das Leis nº 8.666/1993 

e suas alterações, nº 10.520/02, firmar contrato para Contratação de empresa para 

prestação de serviços contínuos de coleta, transporte e destinação final dos 

resíduos do serviço de saúde – RSS dos grupos “a”, “b” e “e” gerados no 

município de Santana da Vargem, em conformidade com a Resolução CONAMA nº. 

358/2005, Resolução RDC ANVISA nº. 306/2004.O da empresa:  

1. _________, inscrita no CNPJ sob o nº. ______, endereço: _______, na cidade de 

____, estado de ____, CEP _____, neste ato representada por _____, portador da 

Carteira de Identidade nº ____ e do CPF n.º _____ e mediante as seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – O objeto da presente licitação é o registro de preço para Contratação de empresa 

para prestação de serviços contínuos de coleta, transporte e destinação final dos 

resíduos do serviço de saúde – RSS dos grupos “a”, “b” e “e” gerados no 

município de Santana da Vargem, em conformidade com a Resolução CONAMA nº. 

358/2005, Resolução RDC ANVISA nº. 306/2004., conforme disposições contidas no 

edital do Processo 122/2022 Pregão 39/2022, quadro abaixo/anexo. 

Item QTD UND Descrição Preço 
Unitário 

Preço 
Total 

1   SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO 
DE RESÍDUOS SOLIDOS ... 

R$0,0000 R$0,00 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PAGAMENTOS E VIGÊNCIA 

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, se não for 

outra a decisão da autoridade competente, não ultrapassando a vigência da ARP, 

contados a partir de sua assinatura.  

2.1.1. Publicada na imprensa oficial a Ata de Registro de Preço terá efeito de 

compromisso de fornecimento.  
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2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de 

Santana da Vargem, Estado de Minas Gerais, não será obrigado a firmar as contratações 

que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a 

aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de 

fornecimento em igualdade de condições.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

3.1 – O pagamento, decorrente da execução dos serviços, será efetuado mensalmente 

pela Secretaria Municipal da Fazenda, através de sua Tesouraria, após a aprovação dos 

serviços realizados pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização e após a 

apresentação dos documentos fiscais devidos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias. 

3.2 – A fiscalização dos serviços executados será de competência e responsabilidade 

exclusiva da Prefeitura, a quem caberá o presente termo, bem como autorizar os 

pagamentos de faturas e praticar todos os atos que se fizerem necessários para a fiel 

entrega dos serviços contratados. 

3.3 – Para a execução do pagamento de que trata o item 1 a licitante vencedora deverá 

fazer constar na nota fiscal correspondente emitida, sem rasura, em letra bem legível em 

nome da Prefeitura do Município de Santana da Vargem, CNPJ n.º 18.245.183/0001-70, o 

número de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência em que deverá 

ser creditado o valor devido pela remuneração apurada. 

3.4 – A nota fiscal correspondente, deverá ser entregue pela licitante vencedora, 

diretamente ao representante da Prefeitura do Município de Santana da Vargem, que 

somente atestará a execução dos serviços e liberará a referida nota fiscal para 

pagamento, quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condições pactuadas. 4 

3.5 – Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 

aquela será devolvida à licitante vencedora, pelo representante da Prefeitura do Município 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM Praça Padre João Maciel Neiva, 

15 – 37.195-000 Fone (035) 3858-1200 – CNPJ 18.245.183/0001-70 de Santana da 

Vargem e o pagamento ficará pendente até que aquela providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da 

situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a 

Prefeitura do Município de Santana da Vargem. 
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CLÁUSULA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 – A prestação de serviços, objeto da presente licitação, será acompanhada e 

fiscalizada por um representante da Administração. 

4.2 – A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem – MG reserva-se no direito de não 

aprovar os serviços em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, 

podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI, da Lei Federal n° 

8.666/93. 

4.3 – A contratada é responsável pelas etapas de coleta, transporte, tratamento e 

disposição final dos resíduos de serviços de saúde – RSS dos Grupos A, B e E, em 

conformidade com Resolução RDC – 306/2004 da ANVISA, Resolução CONAMA n° 

358/2005, demais legislações pertinentes e que possam vir a substituí-las. 

4.4  – A coleta e transporte externos dos resíduos de serviços de saúde devem ser 

realizados de acordo com as normas NBR 14652 da ABNT. 

4.5 – Todo o material, equipamento e mão-de-obra necessária para a execução dos 

serviços será exclusiva responsabilidade do licitante vencedor. 

4.6 – Não caberá a Prefeitura Municipal, qualquer ônus de natureza trabalhista, 

previdenciária ou social na execução dos serviços. 

4.7 – Os sistemas de tratamento térmico por incineração devem obedecer ao 

estabelecimento na Resolução CONAMA n° 316/2002. 

4.8 – A disposição final dos resíduos de serviços de saúde deve ser realizada de acordo 

com a Resolução CONAMA n° 237/97. 

4.9 – Os recipientes para acondicionamento dos resíduos de serviços de saúde utilizados 

na coleta, e fornecidos pela contratada, devem ser identificados conforme NBR – 7500. 

4.10 – Os resíduos coletados no Município deverão ser transportados acompanhados de 

documentação com informações da empresa responsável e do peso total dos resíduos 

coletados. O certificado de tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de 

saúde deve ser emitido pela contratada até o 10° dia útil subseqüente ao mês de coleta 

destes. 

4.11 – Os recipientes para condicionamento dos resíduos de serviços de saúde – RSS 

devem ser disponibilizados pela contratada devidamente limpos e esterilizados através de 
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procedimentos efetivos. 

4.12 – A programação mensal da coleta deve ser repassada previamente ao órgão 

municipal encarregado da fiscalização dos serviços prestados pela contratada. 

4.13 – Os recipientes com os resíduos de serviço de saúde gerados pelos 

estabelecimentos devem ser pesados na presença dos responsáveis ou prepostos destes. 

4.14 – A coleta deverá ser realizada e pesada individualmente a cada ponto de coleta 

estabelecido pelo órgão da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem responsável pela 

fiscalização do serviço realizado pela contratada. PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTANA DA VARGEM Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37.195-000 Fone (035) 

3858-1200 – CNPJ 18.245.183/0001-70 

4.14.1 – As pesagens individualizadas efetuadas nas coletas realizadas pela contratada 

devem ser repassadas para o órgão responsável da Prefeitura Municipal de Santana da 

Vargem no mesmo dia até às 16 horas. (Coleta Ponto a Ponto) 

4.15 – A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem não se responsabiliza pelos resíduos 

de serviços de saúde coletadas no Município que sejam transportados sem 

documentação assinada por representante do órgão responsável pela fiscalização do 

serviço contratado. 

4.16 – A contratada assume inteira responsabilidade civil, administrativos e penal por 

quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais causados pela contratada, seus 

empregados ou propostos, ao contratante ou a terceiros. 

4.17 – O atraso na execução dos serviços no prazo previsto, somente será justificável 

quando decorrente de caso fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no 

Código Civil Brasileiro. 

4.18 – Na ocorrência de tais fatos, os pedidos de prorrogação do prazo final deverão ser 

encaminhados em requerimento, antes de findar o prazo original, com comprovação de 

fatos que justifiquem tal solicitação. 

4.19 – A Contratada assumirá automaticamente, ao firmar o contrato, a responsabilidade 

exclusiva por danos causados à Prefeitura ou a terceiros, inclusive por acidentes e 

mortes, em conseqüência de falhas na execução dos serviços contratados, decorrentes 

de culpa ou dolo da contratada ou de qualquer de seus empregados ou prepostos. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO 

5.1 – A coleta dos resíduos de serviços de saúde deve ser realizada a cada 15 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
mailto:licitacao@santanadavargem.mg.gov.br


 
 
 
 
       
  
  
 

Edital - Processo Licitatório 125/2022 Pregão Presencial 042/2022 Página 45 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 
Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000 

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70 
www.santanadavargem.mg.gov.br 

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br 

 

 

www. 
(quinze) dias no máximo e nunca aos sábados, domingos e feriados, salvo em casos 

emergenciais ou previamente acordados. 

5.2 – O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado noS termos do artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

5.3 - As despesas decorrentes da presente contratação poderá onerar os recursos 

orçamentários abaixo ou outros que se fizerem necessários durante a vigência da ata do 

referente registro de preços: 

Ficha 288 – 02.071.10.301.1003.2031.3.3.90.39.00.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

7.1 – Caso a adjudicatária se recuse a executar os serviços, ou o faça fora das 

especificações, a Prefeitura reserva-se o direito de optar pala adjudicação à licitante 

classificada em segundo lugar, sujeitando a firma faltosa às penalidades previstas em Lei. 

7.2 – Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou no 

contrato a Prefeitura do Município de Santana da Vargem - MG, poderá aplicar à 

adjudicatária ou contratada as sanções previstas no art. 87, da Lei nº. 8.666/93, sem 

prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis. 

7.3 – Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas decorrentes do 

descumprimento previsto no item anterior: a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 

30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor do objeto da licitação; PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37.195-

000 Fone (035) 3858- 1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70 b) 20% (vinte por cento) sobre o 

valor do fornecimento, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, com o conseqüente 

cancelamento do mesmo; c) 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta, no caso da 

adjudicatária, injustificadamente, desistir do objeto da licitação. 

7.4 – O recolhimento das multas supra referidas deverá ser feito através de guia própria a 

Tesouraria da Prefeitura de Santana da Vargem - MG, no prazo máximo de 03 (três) dias 

úteis a contar da data em que for aplicada a multa. 

7.5 – A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da 

aplicação de outras, previstas na Lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante 

vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração. 
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CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

8.1 – A CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento estipulado na Cláusula 

Segunda e Terceira do presente instrumento após conferência da prestação de serviços e 

emissão de nota fiscal por parte da CONTRATADA. 

8.2 – A CONTRATADA obriga-se a execução dos serviços do objeto do presente à 

CONTRATANTE, de acordo com o estipulado neste instrumento. 

8.3 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

8.4 – Os serviços serão executados sob o regime de empreitada por preços de 

quilograma /resíduos dos serviços de saúde até o limite de 250 (duzentos e cinqüenta) 

quilos / mês. Mesmonão atingindo o limite estimado, a CONTRATADA deverá recolher os 

resíduos no prazoestipulado e receberá pelo montante recolhido (Kg). 

8.5 – A CONTRATADA deverá: 

a) cumprir estritamente as normas e recomendações técnicas emanadas pela Prefeitura 

Municipal de Santana da Vargem, na execução dos serviços; 

b) fazer uso dos equipamentos e materiais necessários para assegurar a plena execução 

dos serviços objeto desta contratação, dentro dos padrões de qualidade exigíveis; 

c) manter os equipamentos e materiais em perfeitas condições de uso, especialmente os 

coletores, de forma a evitar o derramamento de chorume nas vias públicas, assegurando 

os resultados esperados; 

d) providenciar a limpeza / lavagem imediata da via pública que tenha acidentalmente 

recebido  descarga de chorume; 

e) substituir imediatamente os equipamentos por outros de características idênticas 

quando os mesmos por qualquer defeito técnico estiverem prejudicando a perfeita 

execução dos serviços; 

f) dispor e fazer uso de material e equipamentos de sinalização de trânsito e de segurança 

pessoal em locais de execução de serviços que assim o exigirem, conforme padrões 

adotados pela Prefeitura; 

g) dar destinação e tratamento adequado conforme legislação pertinente aos resíduos dos 

serviços de saúde coletado, aprovado pelos órgãos ambientais, a empresa deverá 
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comprovar através das licenças ambientais de autorização para a coleta, armazenamento, 

transporte, tratamento e destinação das cinzas; 

h) afastar, dentro de 24 horas da comunicação que por escrito e nesse sentido lhe fizer a 

Prefeitura, qualquer de seus empregados cuja permanência nos serviços for julgada 

inconveniente, correndo por conta exclusiva da Contratada quaisquer ônus PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37.195-

000 Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70 legais, trabalhistas e 

previdenciários, bem como qualquer despesa que de tal fato possa decorrer. Os 

empregados eventualmente afastados deverão ser substituídos por outros, de categoria 

profissional idêntica; 

i) fazer cumprir pelo pessoal as normas disciplinares e de segurança ditadas pela 

Prefeitura por meio de recomendações ou de instruções escritas, além de observar 

rigorosamente as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho; 

j) a Contratada terá um prazo máximo de 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato 

para apresentar a documentação a seguir: PPRA – Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais, PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ASO – 

Atestado de Saúde Ocupacional, FEEPI – Ficha de Entrega dos Equipamentos de 

Proteção Individuais, Licenças Ambientais para a coleta, transporte e tratamento térmico 

(incineração) e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde; 

k) refazer, sem qualquer ônus à Prefeitura, os trabalhos executados deficientemente ou 

em desacordo com as instruções ditadas pela fiscalização da Prefeitura; 

l) comunicar à Prefeitura, imediatamente qualquer ocorrência ou anormalidade que venha 

interferir na execução dos serviços. 

CLÁUSULA NONA – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

9.1 – O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, quando as partes 

acordarem para o restabelecimento da relação contratual pactuada inicialmente e para a 

justa remuneração do serviço, objetivando sempre a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, 

porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 

ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe. 

 

CLÁUSULA DECIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL 

10.1 – Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
mailto:licitacao@santanadavargem.mg.gov.br


 
 
 
 
       
  
  
 

Edital - Processo Licitatório 125/2022 Pregão Presencial 042/2022 Página 48 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM 
Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000 

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70 
www.santanadavargem.mg.gov.br 

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br 

 

 

www. 
instrumento, a Administração poderá exigir ainda da Contratada a depositar, antes da 

assinatura do Contrato, Garantia de Cumprimento do Contrato no valor mínimo de 5% 

(cinco por cento) da contratação, com o mesmo prazo de vigência contratual, numa das 

seguintes modalidades: 

a) Caução em dinheiro; 

b) Fiança Bancária; 

c) Seguro-Garantia. 

10.2 – Respeitadas as demais condições contidas neste Contrato, a garantia será liberada 

após a integral execução do contrato, desde que a licitante contratada tenha cumprido 

todas as obrigações contratuais. 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

11.1 – Ensejará a rescisão do presente contrato por ato unilateral e escrito da 

Administração, nos casos enumerados nos artigos. 77 a 79 da Lei nº. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

12.1 – Quaisquer controvérsias e omissões deste contrato serão regidas pela Lei nº. 

8.666/93 e suas posteriores alterações. 

 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DO FORO 

13.1 – Fica eleito o foro da comarca de Três Pontas, Estado de Minas Gerais, com 

exclusão de qualquer outro, para solucionar quaisquer questões oriundas deste contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente documento em três (02) 

vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas abaixo 

assinadas, que a tudo presenciaram, ouvindo, ao final, a respectiva leitura. 

 

                                          Santana da Vargem – MG., __ de __________ de 2022 

 

 
José Elias Figueiredo 

Prefeito Municipal 

Contratante 
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