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 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2021/FMS  

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021/FMS 

 

 

 

 

 

OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E 

DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS QUE REPRESENTAM RISCO BIOLÓGICO , DE SERVIÇOS DE 

SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA 

DO ARAGUAIA. 

 

ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃOELETRÔNICO: 

Dia: 13/04/2021 às 09:00hs. 

 

 

 

 

 

 

ESCLARECIMENTOS: 

E-mail: licitacaopmsa@gmail.com 

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

 

-2021- 
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EDITAL 

 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDE SANTANA DO ARAGUAIA- PA, pessoa jurídica de 

direito público, devidamente escrito no CNPJ-MF 12.835.008-0001-57, por meio do seu 

Pregoeiro, designado pela Portaria - Gabinete 041/2021 torna público para conhecimento 

dos interessados, a abertura do seguinte procedimento licitatório: 

 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2021/FMS 

TIPO: MENORPREÇO 

JULGAMENTO: MENSAL  

SOLICITANTE:FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 

013/2021 

MODO:ABERTO 

 

O processo será regido pelas disposições legais e condições estabelecidas no presente 

Edital, pela Lei Federal n.º 10.520 de 17/07/2002 (que institui a modalidade de licitação 

denominada Pregão), pelo Decreto 10.024/2019, pela aplicação subsidiária da Lei Federal 

n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores e no que couberem, as disposições da Lei 

Complementar Federal n.º 123/06 ealterações. 

 

CAPÍTULO I DAS INSTRUÇÕESGERAIS 

 

1.1 A sessão pública será realizada no sitewww.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

1.2 O recebimento das propostas será a partir do dia 26/03/2021 até 09:00 horas do dia 

13/04/2021. 

 

1.3 O início da sessão de disputa dos preços para os itens será às 09:01 horas do dia 

13/04/2021. 

 

1.4. O tempo de disputa será de 10 (dez) minutos, acrescido do tempo aleatório, 

determinado pelosistema. 

 

1.4.1. Encerrado o prazo previsto no ITEM 1.4, o sistema encaminhará o aviso de 

fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, e o tempo 

aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamenteencerrada; 
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1.5. Encerrados os prazos estabelecidos no ITEM 1.4 e SUBITEM 1.4.1, o sistema ordenará 

os lances em ordem crescente devantajosidade. 

 

1.6 Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance que atenda às 

exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante 

justificativa, admitir o reinício da etapa lance, nos termos do disposto no item1.5 

 

    1.7. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, desta forma, serão registradas no 

sistema eletrônico e na documentação relativa aocertame. 

 

  1.8 O Edital completo será adquirido pelo endereço eletrônico:  

 

www.portaldecompraspublicas.com.br;  

www.pmsaraguaia.pa.gov.br 

www.tcm.pa.gov.br. 

 

Somente em caso de problemas técnicos ocorridos nos sites indicados acima, poderá ser 

solicitado através do E-mail:licitacaopmsa@gmail.com ou diretamente no Setor de Licitações 

na Prefeitura Municipal de SANTANA DO ARAGUAIA, situado em Praça dos Três Poderes 

centro s/n, SANTANA DOARAGUAIA-PA. 

 

 CAPÍTULO II DO OBJETO 

 

2.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE, 

TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS QUE REPRESENTAM RISCO 

BIOLÓGICO , DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO ARAGUAIA. 

 

2.2. Contratação contínua de empresa especializada para Prestação de Serviço de coleta, 

transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS), 

dos grupos A, B e E definidos na Resolução do CONAMA 358/2005.  

 

2.3. As especificações básicas e as Especificações Técnicas Mínimas dos objetos a ser 

adquirida e o orçamento de referência, encontram-se no Anexo I – Termo de Referência e 

anexo II Planilha Descritiva deste procedimentolicitatório. 

 

 CAPÍTULO III DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 

 

3.1. O início dos serviços deverá ser em até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato 

mediante requisição da Administração.  

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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3.2. Os serviços serão executados mensalmente e quinzenalmente de acordo com as datas e 

horários a ser definidos pela Contratante e conforme a produção dos resíduos. 

 

3.3.  O tratamento dos RSS deverá ser realizado sob a responsabilidade da Contratada 

 

3.4.O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (trinta) dias, contados a partir 

da sua entrega. 

 

CAPÍTULO IV DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DOSPREÇOS 

 

4.1. O valor máximo a ser ofertado pelas licitantes não poderá ser superior ao valor constante 

no orçamento prévio elaborado pelo Município, conforme o ANEXO II do presenteEdital. 

 

CAPÍTULO V DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

5.1. 24 – Fundo Municipal de Saúde 

           10.122.1004.2136 – Coleta de Residuos Hospitalares 

            3.3.90.39.00.00 – 001 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica 

 

 CAPÍTULO VI DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

6.1 O pregão será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promova a 

comunicação pela INTERNET e mediante a utilização de recursos de criptografia e de 

autenticação que assegurem condições adequadas de segurança em todas as etapas 

docertame. 

 

6.2 O certame será realizado através do site:www.portaldecompraspublicas.com.br 

 

6.3 Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município de SANTANA DO ARAGUAIA 

denominado “Pregoeiro”, com o suporte de sua Equipe de Apoio, devidamente designados através 

de Portaria, os quais, com a autoridade competente do órgão promotor da licitação, formam o 

conjunto de operadores do sistema de Pregão Eletrônico. 

 

6.4 Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto da licitação descritas 

no Pregão:www.portaldecompraspublicas.com.bre as especificações constantes deste edital, 

prevalecerão as descritas no termo de referencia anexo aoedital. 

 

CAPÍTULO VII DO PREGOEIRO 

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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7.1. Caberá ao Pregoeiro a abertura e exame das propostas iniciais de preços apresentadas 

por meio eletrônico e as seguintesatribuições: 

 

7.1.1.a condução dos procedimentos relativos aos lances e a escolha da proposta ou do 

lance de menorpreço; 

 

7.1.2.a adjudicação da proposta de menor preço; 

 

7.1.3.a elaboração da ata circunstanciada da sessão (com auxílio do sistema); 

 

7.1.4.a condução dos trabalhos da Equipe deApoio; 

 

7.1.5.o recebimento e julgamento dos recursos e o encaminhamento (quando necessário) 

para a autoridade competente; 

 

7.1.6.o encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, conforme 

o caso, à autoridade superior, visando a homologação e acontratação. 

 

CAPÍTULO VIII DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

8.1 Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a todas as 

exigências constantes neste Edital e seus anexos se estiverem devidamente cadastrados 

junto ao Órgão Provedor do Sistema, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br 

 

    8.2 Estarão impedidos de participar da presentelicitação: 

 

8.2.1 os interessados suspensos do direito de licitar com a Administração Municipal de 

SANTANA DO ARAGUAIA, no prazo e nas condições doimpedimento; 

 

8.2.2 os interessados que tenham sido declarados inidôneos para Administração Municipal, 

Estadual ouFederal; 

 

8.2.3 as empresas constituídas na forma deconsórcio 

 

    8.2.4os enquadrados no artigo 9º da Lei n.º 8.666/93 ealterações. 

 

   8.3 Para constatação da condição do item 8.2.1 e 8.2.2 o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio 

verificará eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante 

a consulta aos seguintescadastros: 
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a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

 

b) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF a regularidade das 

empresas e/ou profissionais participante do processo de licitação, em especial ao 

impedimento daquelas em contratar com o Poder Público, sendo vedada a participaçãona 

licitação ou contratação de empresa consta como impedida oususpensa; 

 

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido    pelo Conselho Nacional de

 Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

 

8.4 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sóciomajoritário. 

 

 8.5 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro comunicará a licitante inabilitada, sua 

falta de condição departicipação. 

 

 8.6 Recomenda-se a leitura integral e acurada deste Edital, pois a apresentação de 

proposta implica aceitação tácita dos seus termos, tendo em vista a decadência do direito de 

impugnação, não cabendo ao licitante alegação de desconhecimento das normas que regem 

o presente certame e acontratação. 

 

 8.7 Por ser o Pregão uma modalidade de licitação com características similares à de leilão, 

em que o calor da competição pode levar a fortes emoções e em conseqüência, a redução 

indiscriminada nos lances ofertados, é prudente que o ofertante tenha, previamente em 

mente, todos os custos e lucros que possam constituir o lance mínimo real a que se poderá 

alcançar, pois não serão aceitas desistências posteriores devido à imprudência, ficando os 

licitantes, nestas condições, sujeitos às penalidades legais e editalícias. 

 

CAPÍTULO IX CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES 

 

 9.1. O fornecedor deverá fazer seu cadastramento acessando o seguinte 

site:http://www.portaldecompraspúblicas.com.br e preencher o Termo de Adesão, no que 

qualquer pessoa física ou jurídica que manifeste interesse em se cadastrar e apresente a 

documentação exigida terá acesso aoportal. 

 

 9.2. O credenciamento dos licitantes dar-se-á pelas atribuições de chave de identificação e 

de senha pessoal e intransferível para acesso ao sistemaeletrônico. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis)%3B
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis)%3B
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 9.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do 

licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao pregãoeletrônico. 

 

 9.4. A Administradora do Pregão Eletrônico, conjuntamente com o Departamento de 

Compras e Licitações darão seqüência ao processo doPregão. 

 

9.5 O fornecedor, ao utilizar sua senha de acesso ao sistema para dar um lance no evento, 

terá expressado sua decisão irrevogável de concluir a transação a que se refere o Pregão 

nos valores e condições do referido lance, e caso este lance seja o escolhido pelo 

comprador, será reputado perfeito e acabado o contrato de compra e venda do serviço 

negociado. 

CAPÍTULO X 

 

 DA PARTICIPAÇÃO 

 

10.1. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do licitante e subsequente encaminhamento de proposta de preços, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horários limites 

estabelecidos nesteEdital. 

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

nome no sistema eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta elances. 

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

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

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

10.4. A proposta de preços prevista no Edital deverá ser encaminhada em formulário 

eletrônicoespecífico. 

10.5 O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação e das especificações técnicas previstas no Edital e, se porventura, 

o licitante for declarado vencedor, ao cumprimento de todas as obrigações contidas nesta 

licitação. 

10.6 No preço proposto considerar-se-ão inclusos todos os custos referentes a materiais, 

equipamentos e ferramentas, bem como todas as despesas e obrigações relativas a 

salários, previdência social, tributos, seguros, material de consumo, frete, lucro, 

descarregamento e tudo mais que for necessário até a entrega final dos serviços na sede do 

Município de SANTANA DO ARAGUAIA. 

10.7 A partir do dia da publicação/divulgação deste Edital no site 

http://www.portaldecompraspúblicas.com.br, poderão ser encaminhadas as propostas de 

preços com valores por item, exclusivamente por meioeletrônico. 

http://www.portaldecomprasp�blicas.com.br/
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10.8 O licitante deverá manifestar em campo próprio do sistema eletrônico de que tem pleno 

conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas noEdital. 

 

CAPÍTULO XI DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS 

LANCES 

 

 11.1. Até o horário previsto neste Edital, os interessados poderão inserir suas 

propostasiniciais dentro dosistema. 

11.2. Os representantes de microempresas e empresas de Pequeno Porte que pretendam 

se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123/06, deverão 

declarar no Sistema de Compras, em campo próprio, quando do envio da proposta inicial, 

que estão enquadradas nessa(s)categoria(s). 

   11.2.1 - A microempresa empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que possuir 

restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 11.2 deste Edital, 

terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua 

regularidade em cinco dias úteis, a sessão em que foi declarada como vencedora do certame. 

 11.2.2 - O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogada uma única vez, por igual 

período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma 

motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.  

11.2.3 - Ocorrendo a situação prevista no item 11.2.1, a sessão do pregão será suspensa, 

podendo ao Pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, 

ficando os licitantes já intimados a comparecer ao ato público via eletrônica, a fim de 

acompanhar o julgamento da habilitação.  

11.2.4 - O benefício de que trata o item 11.2.1 não eximirá a microempresa, a empresa de 

pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que 

apresentem alguma restrição, ou da evidência de seu impedimento de emissão.  

11.2.5 - A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 11.2.1, implicará 

na inabilitação do licitante.  

11.3 As cooperativas que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta até o limite 

definido no inciso II do caput do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, também gozarão dos 

benefícios previstos nos art. 42 à 45 da mesma Lei, conforme o disposto no art. 34, da Lei 

11.488/07, desde que declarem no Sistema de Compras, em campo próprio, quando do envio 

da proposta inicial, que estão enquadradas nessa categoria. 

 

11.3.1A Declaração de enquadramento, supracitada, pode ser alterada pela própria empresa 

durante o prazo pré-definido para recebimento de propostas através de substituição de sua 

propostainicial. 

11.4. A não apresentação das declarações especificadas nos itens 11.2 ou 11.3, não é motivo 

de inabilitação do licitante, entretanto a sua omissão será entendida como renúncia a qualquer 
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privilégio, recebendo portanto o mesmo tratamento das demais empresas não beneficiadas 

pelo disposto nos art. 42 à 45 da Lei Complementar123/06. 

 11.5. Fim do o período de recebimento das propostas terá início a fase de “Abertura das 

Propostas”, de acordo com o horário previsto no sistema, momento no qual o Pregoeiro 

avaliará a aceitabilidade de cada uma das propostas enviadas, classificando as que atendam 

as exigências do Edital e desclassificando aquelas que nãoatendam. 

11.5.1 O Pregoeiro a seu critério, desclassificará fundamentadamente, as propostas que não 

atenderem às exigências do Edital ou aquelas que forem manifestamente inexequíveis. 

11.6 Após a fase de “Classificação das Propostas”, o Pregoeiro dará início ao processo de 

Pregão, passando para a fase da “Sessão Pública”, da qual somente poderão participar os 

licitantes que tiverem suas propostas de preços classificadas na fase anterior. 

11.7 Na fase da “Sessão Pública”, os representantes dos fornecedores deverão estar 

conectados ao sistema para participar da sessão de lances (ou seja, somente serão aceitos 

novos lances enviados exclusivamente por meio do sistemaeletrônico). 

11.7.1Todas as propostas “classificadas” serão consideradas como lances na fase da disputa e 

ordenadas de formadecrescente. 

11.7.2 Será considerado como primeiro lance, a proposta classificada de menor valor 

apresentada para cadaitem. 

11.8. O licitante somente poderá ofertar lance inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelosistema. 

11.9.Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistemaeletrônico. 

11.10.Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado. O Sistema não identificará o autor dos lances aos 

demaisparticipantes. 

11.11.A duração da etapa de lances será de acordo com o determinado noEdital. 

11.12.Ao término do tempo normal estipulado, o sistema enviará um aviso na tela e um letreiro 

intermitente alertará sobre o encerramento dadisputa. 

11.13.Encerrado prazo normal estipulado, inicia-se o tempo extra (aleatório), no qual os 

licitantes conectados ao sistema poderão novamente enviar lances de acordo com o disposto 

no item 11.7 destecapítulo. 

11.13.1. O tempo extra é gerado pelo sistema quando houver lance nos dois últimos minutos 

finais da etapa inicial de lances, sendo este dois minutos prorrogáveis a cada lance dado 

nesteperíodo. 

11.13.1. Findo o tempo aleatório, e sem lances dentro dos últimos dois minutos a recepção dos 

lances será automaticamente encerrada pelosistema. 

11.14. Se algum licitante fizer um lance que esteja em desacordo com o Edital (preços e 

diferenças inexequíveis ou excessivas), o mesmo poderá ser cancelado pelo Pregoeiro através 

do sistema. Na tela será emitido um aviso e na sequência o Pregoeiro justificará o motivo da 

exclusão através de mensagem aosparticipantes. 

11.15. No caso de não haver lances na “Sessão Pública”, serão considerados válidos os 

valores obtidos na etapa de “Abertura dasPropostas”. 
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11.16. Quando houver um único licitante ou uma única proposta válida, caberá ao Pregoeiro 

verificar a aceitabilidade do preçoofertado. 

11.17. Facultativamente, em havendo apenas uma única proposta válida, o pregoeiro poderá 

encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos 

lances e subseqüente transcurso do prazo de 5 (cinco) minutos, findo o qual 

seráencerradaarecepçãodoslances.Nestecaso,antesdeanunciarovencedor,oPregoeiro poderá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente, para que seja 

obtido preço melhor, bem como decidir sobre suaaceitação. 

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

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

aceitação do lance de menorvalor. 

11.19. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 

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

retomando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos 

atosrealizados. 

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

Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos 

licitantes, mediante mensagem eletrônica (email), divulgando data e hora da reabertura 

dasessão. 

11.20. É vedada a desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente às sanções 

previstas neste Edital (exceto se a justificativa apresentada durante a etapa de formulação dos 

lances for aceita peloPregoeiro). 

11.21. Será assegurada como critério de desempate, a preferência de contratação para as 

Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP ou Cooperativas, conformea Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e que tenham declarado que se enquadram 

nessas categorias, conforme itens 11.2 e 11.3 destecapítulo. 

11.22. Entende-se por empate quando as propostas apresentadas pelas Microempresas – ME, 

Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Cooperativas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 

superiores à proposta mais bem classificada. O critério de empate (5%) deverá ser aferido 

segundo o preço obtido após a negociação prevista neste capítulo ou, se esta não surtir efeito, 

deve-se considerar o lance maisvantajoso. 

11.23 Ocorrendo o empate, a Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou 

Cooperativa melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 

considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 

licitado. A proposta deverá ser apresentada no prazo máximo de 05 (cinco) minutos a partir da 

solicitação do pregoeiro, sob pena depreclusão. 

11.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas - ME, 

Empresas de Pequeno Porte – EPP ou Cooperativa, será realizado sorteio eletrônico entre elas 

para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhoroferta. 
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11.25. Não ocorrendo à contratação da Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP 

ou Cooperativa, serão convocadas as remanescentes que porventura seenquadremna hipótese 

do item 11.23 deste capítulo, na ordem classificatória, para o exercício do mesmodireito. 

11.26.Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nos item 11.25 deste capítulo, o 

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, ou 

seja, da empresa que não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte que 

apresentou a melhorproposta. 

11.27. Não ocorrerá o empate se a proposta mais bem classificada já for de Microempresas - 

ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou cooperativa (enquadrada dentro do faturamento 

limite, previsto emlei). 

11.28.O Sistema de Compras Eletrônicas informará às empresas que se enquadrarem no item 

11.2 e 11.3 deste Capítulo. 

11.29.O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados a indicação 

do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à 

sessão pública dopregão. 

 

CAPÍTULO XII DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

12.1. Ao final da sessão, qualquer licitante que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro, 

poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro da síntese 

das suas razões em até 10 (dez) minutos, devendo juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias. 

Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual prazo, que 

começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dosautos; 

12.1.1.A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará a decadência do 

direito de recurso e a adjudicação do item, pelo Pregoeiro, ao vencedor docertame; 

12.2. A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos 

de admissibilidade dosrecursos; 

12.3 As razões e contrarrazões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao 

Pregoeiro, exclusivamente através do portalwww.portaldecompraspublicas.com.br; 

12.4. Não serão reconhecidos a impugnação e o recurso apresentado fora do prazo legal e/ou 

subscrito por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 

responder pelo proponente ou, ainda, que não atendam as condições estabelecidas 

nesteEdital; 

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

quando não justificada a intenção de interpor o recurso peloproponente; 

12.6. As razões de recurso ficarão à disposição dos interessados durante os prazos referidos 

no subitem 12.1, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de SANTANA DOARAGUAIA; 

12.7. Os recursos contra a decisão do Pregoeiro não terão efeitosuspensivo; 

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

aproveitamento; 
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12.9. O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos os 

atos do procedimento e as ocorrênciasrelevantes. 

CAPÍTULO XIII -DA FORMA DE APRESENTAÇÃODOS PREÇOS E DA 

DOCUMENTAÇÃO 

 

a) Após a divulgação do edital, as licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, concomitantemente com os documentos de HABILITAÇÃO exigidos neste titulo, 

PROPOSTA com a descrição do objeto e ou serviço ofertado e o preço, até a data e o horário 

fixados para a abertura da sessão pública do Pregão. 

 

13.1 DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRÔNICO: 

13.1.1. As propostas iniciais inseridas dentro do sistema, durante o período definido neste Edital 

como “Recebimento das Propostas” deverão ser apresentadas da seguinte forma:  

13.1.2. Deverão ser apresentadas em moeda corrente nacional, com duas casas decimais após a 

vírgula, com a identificação da empresa licitante (por meio do nome ou carimbo ou papel timbrado, 

etc.) datadas e assinadas, isentas de emendas, rasuras ou entrelinhas e contendo as seguintes 

informações: 

a) as especificação completa do serviço ofertado, devendo as mesmas atender, no mínimo, 

as especificações do ANEXO I e II desteEdital; 

 

b) o valor unitário e o valor total do serviço cotado, de acordo com as exigências e 

condições de pagamento estabelecidas no presenteprocesso; 

 

c) o nome e a qualificação do responsável pela assinatura do contrato e procuração, 

quando for ocaso; 

 

d) informar agência bancária e número da conta-corrente em nome da empresa, para fins 

de depósitos depagamentos. 

 

 

 DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA E DAS PROVAS DE HABILITAÇÃO 

(DOCUMENTAÇÃO): 

 

13.2.1. Após o encerramento da “Sessão Pública”, a empresa classificada em primeiro lugar para 

cada item, quando solicitada pelo pregoeiro, deverá protocolar junto ao Setor de Licitações na 

Prefeitura Municipal de SANTANA DO ARAGUAIA, situado em Praçados Três Poderes centro, 

SANTANA DO ARAGUAIA-PA, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sua proposta de preços 

escrita e a documentação de habilitação exigida no Edital. A critério do pregoeiro, e com 

justificativa o prazo poderá ser prorrogado. 

13.2.1.1. A proposta e os documentos exigidos deverão ser enviados em um único envelope 

fechado, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: PREGÃO ELETRONICO N.º 
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007/2021/FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO ARAGUAIA – PA 

PROPONENTE (NOME DA EMPRESA) TELEFONE PARA CONTATO: EMAIL: 

13.2.1.2 O envelope deverá ser entregue se necessário para ao Setor de Licitações na 

Prefeitura Municipal de SANTANA DO ARAGUAIA, situado em Praça dos Três Poderes 

centro, SANTANA DO ARAGUAIA-PA, CEP 68560-000. 

13.3. A documentação exigida é constituída pelos seguintes itens: HABILITAÇÃO 

JURÍDICA: 

    13.3.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

    13.3.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhada 

dedocumento que comprove a eleição de seusadministradores; 

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

diretoria emexercício; 

13.3.4. 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 oexigir. 

13.3.5. Independente do documento apresentado, o objeto social do licitante deverá ser 

compatível com o objeto licitado. Regularidade fiscal etrabalhista: 

   13.3.6. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica(CNPJ); 

   13.3.7.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – 

PGFN, conforme Portaria MF nº 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14), dentro de 

seu período devalidade. 

13.3.8. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

emitida pela Caixa Econômica Federal, dentro de seu período devalidade; 

13.3.9. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, abrangendo todos os tributos 

de competência do Município e relativa à sede ou domicílio do proponente, dentro de seu 

período devalidade; 

13.3.10 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos 

de competência do Estado e relativa à sede ou domicílio do proponente, dentro de seu 

período devalidade; 

13.3.11 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação da Certidão Negativa da Débitos Trabalhistas, dentro do seu 

período de validade; QualificaçãoTécnica: 

 

     13.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

13.4.1 Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede do 

licitante, com data não superior a 60 (sessenta) dias, contados da data de apresentação 

daproposta. 

13.4.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
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empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação daproposta; 

13.4.3. O balanço deverá vir acompanhado do seu termo de abertura e encerramento 

juntamente com o CRP – Certidão de RegularidadeProfissional do contador referente ao 

balançopatrimonial; 

13.4.4.No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de 

existência dasociedade; 

13.4.5. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral 

(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da 

aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balançopatrimonial; 

 

LG =
 

 
Ativo Circulante + Realizável a LongoPrazo  
Passivo Circulante + Passivo NãoCirculante 

 

SG=
 

 
AtivoTotal  

Passivo Circulante + Passivo NãoCirculante 

 

LC =
 

 
AtivoCirculante  

PassivoCirculante 

 

13.4.6. O Licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em 

qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez 

Correntedeverácomprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 

10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do itempertinente. 

 

 13.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EDECLARAÇÕES 

 

   13.5.1. Alvará/Licença de funcionamento da Vigilância Sanitária expedido pelo órgão 

competente da sede da licitante. 

13.5.2- Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, compatível com o objeto desta licitação, com firma reconhecida em cartório, comprovando 

que a licitante já forneceu objeto da mesma natureza, com qualidade e pontualidade; 

13.5.3- Licença de Operação (LO) emitida pelo órgão ambiental competente, em nome da 

proponente, para coleta e transporte de resíduos perigosos, nos termos da Resolução do 

CONAMA n.º 237/1997. 

13.5.4- Apresentar Declaração contendo relação dos veículos utilizados para coleta e transporte 

externo dos resíduos acompanhada dos respectivos Certificados de Inspeção Veicular (CIV) 

segundo a portaria 457/2008 do Inmetro e Certificado de Inspeção para o Transporte de Produtos 

Perigosos (CIPP) segundo Portaria 204/2011 do Inmetro em atendimento às exigências legais e 

às normas da ABNT. 
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13.5.5- Licença de Operação (LO) expedida pelo órgão competente, em nome da proponente, que 

contemple o tratamento (através de incineração) e destinação final de resíduos de serviços de 

saúde conforme Resoluções do CONAMA n.º 237/1997 e CONAMA n° 358/2005. 

13.5.6- Caso a licitante não possua a Licença de Operação para a destinação final dos rejeitos 

provenientes do processo de incineração, solicitada no item acima, deve apresentar: 

 

a) Cópia do Contrato celebrado entre a empresa licitante e a empresa que irá realizar a 
destinação final dos resíduos após o tratamento pela licitante. 

 

b) Licença de Operação, expedida pelo órgão ambiental competente, em nome da empresa 
que irá realizar a destinação final dos resíduos após o tratamento pela licitante. 

 

13.5.7- Cadastro Técnico Federal da empresa e do responsável técnico, junto ao IBAMA, que 

contemple as atividades objeto desta licitação, de acordo com o disposto na Instrução Normativa 

n° 31/2009. 

13.5.8- Teste de queima em conformidade com a CONAMA n° 316/2002. 

13.5.9 Declaração, nos termos do modelo anexo a este Edital, assinada pelo licitante, 

ondeconste: 

a) que a empresa não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com a 

Administração Pública e de que comunicará a ocorrência de fatos supervenientes 

impeditivos para a sua participação no presente processolicitatório; 

b) o cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal 

(proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer 

trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14anos). 

c) Declaração de inexistência de parentesco com integrantes do podermunicipal; 

 

13.5.10- As microempresas ou empresas de pequeno porte (enquadradas nos termos do 

artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/06) ou cooperativas (enquadradas nos termos do 

artigo 34 da Lei n.º 11.488/07) que pretendem se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 

à 45 da Lei Complementar 123/06, deverão apresentar, além de todos os documentos 

exigidos para o Envelope n.º 01, uma das opções abaixoespecificadas: 

a) declaração, firmada por contador ou técnico contábil e o seu número de registro no CRC, 

com firma reconhecida por Tabelionato de Notas, de que se enquadra como microempresa 

ou empresa de pequeno porte ou cooperativa e não está incluída nas vedações constantes 

no parágrafo 4º do artigo 3º do referido diploma legal (nos termos do modelo em anexo),ou; 

b) certidão simplificada do seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte junto a Junta Comercial do Estado onde se localiza a empresa licitante 

(conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 10, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013), ou em 

outro órgão público competente para registros públicos. A referida certidão deverá ter sido 

expedida em no máximo 03 (três) meses anteriores a data determinada para a entrega 

dosenvelopes. 
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13.5.11.Os documentos que dependam de prazo de validade e que não contenham esse 

prazoespecificadonoprópriocorpo,emleiounesteprocesso,devemtersidoexpedidosem no 

máximo 03 (três) meses anteriores a data determinada para a entrega dos envelopes. 

 

13.5.12.Os documentos deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de 

cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Divisão de Licitações desta 

Administração ou por via eletrônica(internet). 

 

13.5.13. A critério do Pregoeiro poderão ser solicitados esclarecimentos, assim como serem 

efetuadas diligências, visando a confirmar a capacidade técnica, gerencial e administrativa 

das empresasconcorrentes. 

 

13.5.14. Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos públicos Federais, 

Estaduais ou Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), 

que impeça a expedição de documentos oficiais, a habilitação do licitante ficará 

condicionada à apresentação do documento que não pode ser apresentado, em até 05 

(cinco) dias úteis após o encerramento da greve (desde que a greve não ultrapasse o prazo 

de 20 dias a contar do encerramento da sessão pública de disputa depreços). 

 

13.5.15A não apresentação da proposta de preços e/ou dos documentos de habilitação 

exigidos por parte da empresa classificada em 1º lugar, dentro do prazo estabelecido 

ocasionará a desclassificação do licitante, sendo convocados, por ordem de classificação, os 

demais participantes do processolicitatório. 

 

CAPÍTULO XIV DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 14.1. Para julgamento, será adotado o critério de MENORPREÇO. 

14.2. Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável ou se o licitante desatender as 

exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, 

verificando a sua aceitabilidade e procederá à sua habilitação, na ordem de classificação, e 

assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda aoEdital. 

14.2.1. Também nesta etapa o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja 

obtido preço melhor. 

14.3. O Pregoeiro poderá desconsiderar simples omissões, erros e falhas formaissanáveis, 

desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem o entendimento do conteúdo exigido na 

proposta eletrônica e/ou no envelope da proposta de preços escrita e de documentação 

dehabilitação. 

 14.4. Não serão consideradas as propostasque: 

14.4.1. contiverem emendas, rasuras ou entrelinhas que tornem a propostailegível;provierem 

de empresas que não satisfizeram compromissos anteriores com a Administração Pública ou 

que foram declaradas inidôneas pelamesma. 

 



Comissão Permanente de Licitação 

Praça dos Três Poderes, s/n, centro, Santana do Araguaia- PA, CEP: 68.560.000 

e-mail:licitacaopmsa@gmail.com.br 

 

 

    14.4.2. Provierem de empresas que não satisfizeram compromissos anteriores com a 

Administração Pública ou que foram declaradas inidôneas pela mesma. 

14.5. Em caso de divergência entre o valor unitário e o valor total de cada item, prevalecerá 

o valor unitário para fins dejulgamento. 

 

CAPÍTULO XV DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

15.1. Constatando-se o atendimento de todas as exigências previstas do Edital ou após o 

julgamento do(s) recurso(s), o licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado pelo 

Pregoeiro, o(s) item (ns) objeto desta licitação e homologado pela Autoridade Competente, o 

procedimentolicitatório. 

 

CAPÍTULO XVI DO CONTRATO 

 

 16.1 Para assinatura do contrato deverá comprovar que mantém as condições de 

habilitação, assim como, estar munida de seu Certificado Digital e respectiva assinatura para 

confecção do documento eletrônico, na forma do exigido atualmente pelos tribunais de 

contasnacionais. 

 16.2. O contrato deverá ser assinado pelo representante legal, diretor, sócio da empresa, 

procurador oucredenciado. 

 16.3. O prazo para assinatura do Contrato ou de seus aditivos será de 05 (cinco) dias úteis, 

contados a partir do recebimento da notificação enviada pelo Município, podendo ser 

prorrogado por igual período, desde que solicitado por escrito durante o seu transcurso e 

ocorra motivo justificado e aceito pelaAdministração. 

 16.4. A empresa será convocada a assinar o Contrato físico e digital junto ao Departamento 

de Licitações – PMSA/CPL, situado no prédio da Prefeitura Municipal na Praça dos Três 

Poderes centro de SANTANA DOARAGUAIA. 

 16.5. Caso o licitante vencedor se recusar a assinar o Contrato, será convocado o segunda 

classificado. O pregoeiro poderá negociar para que seja obtido preço melhor, e, após, 

procederá a habilitação de nova licitantevencedor. 

 16.6. O Contrato a ser assinado terá como base a minuta de contrato anexa ao presente 

Edital e dele faz parteintegrante. 

 16.7. Como condição para a sua contratação o licitante vencedor deverá manter as 

condições de habilitação, prestar as informações solicitadas pelo Município, dentro dos 

prazos estipulados, bem como não transferir a outrem as obrigações decorrentes desta 

Licitação. 

 

CAPÍTULO XVII DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

 17.1. O efetivo pagamento será mediante depósito bancário na Conta Corrente, indicado 

pelo Contratante. 
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 17.2. O pagamento efetuado pelo Município não isenta o licitante vencedor de suas 

obrigações e responsabilidadesassumidas. 

 

 17.3. O pagamento será efetuado ao licitante vencedor, após a entrega dos objetos/ 

serviços, após a devida conferência e aceite peloMunicípio. 

 

     17.4. O pagamento não isentará o licitante vencedor da responsabilidade pelo 

objetoentregue ou implicará em suaaceitação. 

 

    17.5. O pagamento dar-se-á da seguinteforma: 

I - A licitante deverá expedir Nota Fiscal (NF), em nome do Município de SANTANA DO 

ARAGUAIA –Fundo Municipal de Saúde, constando os objetos adquiridos, com a 

identificação do Contrato e do número doempenho. 

 

II - Após a avaliação e aceite dos itens adquiridos, constatado o atendimento de todas as 

cláusulas contratuais por responsável pela fiscalização do Contrato que dará o aceite na NF, 

encaminhando-a ao órgão responsável para lançamento da liquidação da NF bem como fará 

todos os procedimentos legais e somente após ser analisado e aprovado pela CCI que 

encaminhará ao Setor Contábil, que após remeterá, imediatamente,ao Setor Financeiro que 

efetuará o pagamento ao licitante vencedor, em até 30 trinta dias úteis após o recebimento 

da Nota Fiscal. 

 

 17.6. O atraso na entrega da nota fiscal/fatura acarretará o adiamento do prazo de 

pagamento da mesma quantidade de dias, não incidindo neste caso, qualquer acréscimo de 

valores a título de juros, multa ou correçãomonetária. 

 

 17.7. Qualquer erro ou omissão havido na documentação fiscal ou na fatura será objeto de 

correção pela empresa e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até 

que o problema seja definitivamenteregularizado. 

 

 17.8. O Município reserva-se ao direito de suspender o pagamento se o objeto fornecido 

estiver em desacordo com as especificações constantes desteinstrumento. 

 

 17.9. Nos preços constantes da proposta estão embutidos o transporte, impostos, taxas, 

emolumentos legais, insumos e demais encargos, inclusive previdenciários e trabalhistas, 

que possam vir a gravá-los, sendo de inteira responsabilidade do licitante a quitação destes. 

 

 17.10 A emissão do empenho será autorizada pelo titular da pasta à qual pertencer a 

unidade requisitante, ou pela autoridade por eledelegada. 

 

CAPÍTULO XVIII DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO 
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 18.1. O CONTRATANTE efetuará a fiscalização a qualquer instante, solicitando à 

CONTRATADA, sempre que entender conveniente, informações do seu andamento, 

devendoestaprestarosesclarecimentosdesejados,bemcomocomunicaraoCONTRATANTE 

quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom cumprimento 

dacontratação. 

 18.1.1 A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização não eximirá a CONTRATADAde 

total responsabilidade de executar o fornecimento estabelecido nesteTermo. 

 18.2. A fiscalização direta do cumprimento do presente instrumento ficará a cargo dogestor 

da pasta, ou servidor por eledesignado. 

18.3. Os serviços serão executavos livre de despesas pertinentes a frete, carga, descarga, 

cabendo a licitante arcar com todos os custos inerentes aosmesmos. 

 18.5. O recebimento desta licitação, será feito por servidor ou comissão designado por 

Portaria, que fará o recebimento nos termos do art. 73, inc. II, alíneas "a" e "b",da Lei nº 

8.666/93, da seguinteforma: 

 

a) provisoriamente, no ato da entrega dos objetos/serviços, para efeito de posterior 

verificação da conformidade das mesmas com o solicitado nalicitação; 

 

b) Os objetos/seviços deveram ser executados com todas as características mínimas 

exigidas, conforme especificações constantes no Anexo I desteEdital. 

 

CAPÍTULO XIX DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

a) Fornecer o objeto em conformidade com o Termo de Referência. 

 

b) Os serviços contratados, principalmente o tratamento e destinação final dada aos 

resíduos gerados pela CONTRATANTE, serão de inteira responsabilidade da 

contratada. 

 

c) Responsabilizar-se, integralmente, pela execução do objeto, conforme legislação 

vigente; 

 

d) Submeter-se à fiscalização da contratante através do setor competente, que 

acompanhará o fornecimento, objeto deste certame, orientando, fiscalizando e 

intervindo ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato 

cumprimento das condições pactuadas; 

 

e) O tratamento e a destinação final dos resíduos gerados serão controlados e 

fiscalizados pelos órgãos de meio ambiente, de saúde pública e de vigilância sanitária 

competente, e de acordo com a legislação vigente. 

 

f) Os serviços contratados deverão ser efetuados de acordo com as legislações vigentes. 
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Os sistemas de tratamento de RSS devem ser objeto de licenciamento ambiental, de 

acordo com a Resolução CONAMA nº 237/97 e são passíveis de fiscalização e de 

controle pelos órgãos de vigilância sanitária e de meio ambiente. 

 

g) Consiste na disposição definitiva de resíduos no solo ou em locais 

previamentepreparados para recebê-los. Pela legislação a disposição deve obedecer a 

critériostécnicosdeconstruçãoeoperação,paraasquaiséexigidolicenciamentoambientald

eacordo coma ResoluçãoCONAMAnº237/97. 

h) A CONTRATADA deverá emitir certificado mensal e individual de destinação 

eincineraçãode resíduos para cadalocalde coleta. 

 

19.1. Responder por quaisquer danos morais, materiais, patrimoniais e/ou pessoais causados ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, provocados ou negligenciados por seus profissionais e/ou 

prepostos, culposa ou dolosamente, ainda que por omissão involuntária, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE.  

19.2. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, 

vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Município de 

SANTANA DO ARAGUAIA-PA; 

19.3. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas 

na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 

vítimas os seus empregados quando da execução do objeto licitado ou em conexão com ela, 

ainda que acontecido em dependência do Município de SANTANA DO ARAGUAIA-PA;  

19.4. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao 

fornecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 

continência;  

19.5. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

adjudicação do objeto deste Pregão.  

19.6. A inadimplência do fornecedor, com referência aos encargos estabelecidos no subitem 19.4 

não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município de SANTANA DO ARAGUAIA-

PA, nem poderá onerar o objeto deste Edital, razão pela qual o fornecedor signatário do Contrato 

renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Município 

de SANTANA DO ARAGUAIA-PA. 

CAPÍTULO XX DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

 20.1. Fiscalizar a execução do Contrato, efetuando os registros de todas as ocorrências e 

determinará o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados, e ainda, 
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propor aplicações de penalidades e a rescisão do contrato, caso a empresa desobedeça a 

qualquer das cláusulas estabelecidas neste Edital e no Termo de Referência. 

20.2. Pagar a importância correspondente aos objetos/serviços entregues, no prazo contratado. 

 20.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante. 

  20.4. Cumprir e exigir o cumprimento do disposto nas cláusulas do contrato podendo aplicar as 

penalidades previstas em lei pelo não cumprimento das obrigações contratuais.  

 20.5. Conferir, vistoriar e aprovar os objetos/serviços entregues. 

 

CAPÍTULO XXI DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

 

21.1. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de 

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

21.2. A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a 

ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

CAPÍTULO XXII DA ANULAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO 

 

22.1. A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o procedimento 

quando eivado de vício insanável mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.  

22.2. A anulação quando for o caso será precedida de procedimento administrativo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado.  

22.3. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos 

jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.  

22.3.1. A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado 

pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos 

regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a 

responsabilidade de quem lhe deu causa.  

22.4. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos 

atos que diretamente dependam ou se trate de conseqüência do ato anulado.  

22.5. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente 

indicará expressamente os atos a que ela se estende. 

22.6. Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse público ou 

aos demais interessados.  
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CAPÍTULO XXIII DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO 

 

23.1. A inexecução total ou parcial no Contrato enseja sua rescisão, com as conseqüências 

contratuais, inclusive o reconhecimento dos direitos da Administração, conforme disposto nos 

artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações.  

23.2. Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

23.3. A rescisão no Contrato poderá ser:  

a) Por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do 

art. 78 da Lei nº. 8.666/93;  

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que 

haja conveniência para a Administração;  

c) Judicialmente, nos termos da legislação. 

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

fundamentada da autoridade competente.  

 

CAPÍTULO XXIV DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

 

24.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus 

fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante 

todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

 

24.2. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:  

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem 

com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução 

de contrato;  

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 

processo de licitação ou de execução de contrato;  

c) “prática de colusão”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com 

ou sem conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer 

preços em níveis artificiais e não competitivos; 

d) “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas 

ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a 

execução do contrato;  

e) “prática obstrutiva”: (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 

declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de 
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impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (II) atos cuja 

intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral 

promover inspeção.  

24.3. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 

mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou 

pessoa física, inclusive declarando a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para 

outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o 

envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, 

fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 

contrato financiado pelo organismo.  

24.4. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a 

contratação, deverá concordar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou 

integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, 

permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam 

inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros 

relacionados à licitação e à execução do contrato.  

 

CAPÍTULO XXV DAS SANÇÕES  

 

25.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o CONTRATANTE poderá garantida a defesa 

prévia, aplicar as sanções previstas nas Lei 8.666/93 e suas alterações  

 

25.2. ADVERTÊNCIA  

 

25.2.1. A penalidade de ADVERTÊNCIA poderá ser aplicada nas seguintes hipóteses:  

a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que não 

acarrete prejuízos para o CONTRATANTE, independentemente da aplicação de multa moratória.  

 

b) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos 

serviços da Entidade, independentemente da aplicação de multa moratória.  

 

25.3. MULTA  

25.3.1. O CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, multa moratória e multa por 

inexecução contratual. 

25.4. MULTA MORATÓRIA 

 I - A multa moratória poderá ser cobrada pelo atraso injustificado no cumprimento do objeto ou de 

prazos estipulados no Edital para os compromissos assumidos.  

 

II - A multa moratória será de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia corrido de atraso na 

execução do serviço a contar da emissão da NOTA DE EMPENHO.  

 

25.5. MULTA POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL 
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 I - A multa por inexecução contratual poderá ser aplicada no percentual de 10% (dez por cento) 

ao mês, prórata-dia, sobre o valor total dos serviços, acrescida de correção monetária e juros de 

12 (doze por cento) ao ano.  

II – O atraso injustificado na assinatura do contrato ou a rescisão do mesmo por culpa da 

contratada implicará em multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta, 

independentemente da penalidade de suspensão.  

 

25.6. SUSPENSÃO  

 

25.6.1. A suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município destina-se a punir 

inadimplente na execução do contrato por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis da data do recebimento da intimação, podendo ser aplicada nas seguintes 

hipóteses pelos seguintes períodos:  

 

a) Por 6 (seis)meses: 

 I - Atraso no cumprimento das obrigações assumidas, que tenham acarretado prejuízo ao     

CONTRATANTE. 

 II - Execução insatisfatória do Contrato, se antes tiver havido aplicação da sanção de advertência.  

 

b) Por 1 (um) ano:  

I - Na ocorrência de qualquer ato ilícito praticado pela CONTRATADA visando frustrar seus 

objetivos ou que inviabilize a licitação, resultando na necessidade de promover novo procedimento 

licitatório.  

II - Recusar-se a assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido. 

 

c) Por 2 (dois) anos quando a CONTRATADA: 

 I - Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente; 

II - Cometer atos ilícitos que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE, ensejando a rescisão do 

contrato; 

 III - Tiver sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos;  

IV - Apresentar ao CONTRATANTE qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, 

para participar da licitação;  

V - Demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar e contratar com o 

CONTRATANTE;  

 

25.7. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

25.7.1. A Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será 

proposta, se anteriormente for constatada uma das seguintes hipóteses: 

 I- Má-fé, ações maliciosas e premeditadas em prejuízo do CONTRATANTE;  

II - Evidência de atuação com interesses escusos;  
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III – Reincidência de faltas ou aplicação sucessiva de outras penalidades;  

 

25.8. Ocorrendo as situações acima expostas, o Município de SANTANA DO ARAGUAIA-PA, 

poderá aplicar a Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração 

Pública, concomitantemente, com a aplicação da penalidade de suspensão de 2 (dois) anos, 

extinguindo-se após seu término. 

25.9. A Declaração de Inidoneidade implica proibição da CONTRATADA de transacionar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, até que seja 

promovida a reabilitação perante a Administração.  

 

25.10. As penalidades previstas poderão ser aplicadas, isoladas ou cumulativamente, sem 

prejuízos de outras sanções cabíveis. 

 

CAPÍTULO XXVI DAS IMPUGNAÇÕES, PEDIDOS DE INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS 

E DOS RECURSOS 

 

26.1 Até 03 (três) dias úteis, antes da data fixada para a abertura do Certame, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital. 

26.2 Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação no 

prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

 26.3 Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do 

certame.  

26.4 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 

Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente através do sistema: www.portaldecompraspublicas.com.br.  

26.4.1. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

26.4.2. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão feitos 

via sistema (www.portaldecompraspublicas.com.br) e quando por alguma eventualidade for feito 

fora do sistema, os mesmos serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão 

disponíveis para consulta por qualquer interessado e serão disponibilizados no sistema eletrônico 

para interessados. 

 

CAPÍTULO XXVII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

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

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse do Município de 

SANTANA DO ARAGUAIA – PA, a finalidade e a segurança da contratação. 

27.2. A apresentação da proposta pelo licitante implica aceitação deste Edital, bem como das 

normas legais que regem a matéria e, se porventura o licitante for declarado vencedor, ao 

cumprimento de todas as disposições contidas nesta licitação.  

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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27.3. Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, 

automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente aos ora fixados.  

 

27.4. O procedimento licitatório, do qual é parte integrante o presente Edital, bem como seus 

anexos, foi aprovado pela Procuradoria Jurídica do Município, nos termos do parágrafo único do 

artigo 38 da Lei n.º 8.666/93 e alterações.  

27.5. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões sobre o valor inicial contratado que se fizerem 

necessários, por conveniência do Município, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1.º da Lei 

n.º 8.666/93 e alterações posteriores. 

27.6. Caso já esteja estabelecida a relação contratual (contrato ou nota de empenho), vindo a 

CONTRATADA apresentar certidão positiva (ou documento que demonstre que o licitante está 

irregular perante determinado órgão), ocorrerá a rescisão contratual, por inadimplemento de 

cláusula do contrato, conforme artigo 55, inciso XIII combinado com o artigo 78,I, da Lei n.º 

8.666/93 e alterações.  

27.7. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face 

de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.  

27.7.1. A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato.  

27.7.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 

licitatório, ressalvado o direito da CONTRATADA de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que 

tiver suportado no cumprimento do Contrato. 

27.8. Fica eleito o Foro da Comarca de SANTANA DO ARAGUAIA - PA para nele serem dirimidas 

quaisquer dúvidas decorrentes da presente licitação. 

CAPÍTULO XXVIIIDOSANEXOS 

28.1. Fazem parte integrante deste procedimento, os seguintesanexos: 

a) ANEXO I – Termo de Referência;  

b) ANEXO II – Planilha descritiva;  

c) ANEXO III -Modelo de proposta comercial; 

    d) ANEXO IV – Minuta de Contrato 
 

Santana do Araguaia, PA 26 de Março de 2021. 

 

 

 

Wryslhia Kelly de Carvalho Ferreira Conti 

Secretária Municipal de Saúde 

Portaria/GAB de nº 007/2021 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

O Fundo Municipal de Saúde de Santana do Araguaia-PA, pessoa jurídica de 

direito público, devidamente inscrita no CNPJ-MF 12.835.008/0001-57, com sede na Av. Henrique 

Vita, s/nº – Rodoviário representado neste ato pela Sr.ªWryslhia Kelly de Carvalho Ferreira Conti, 

inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) 770.683.512-04Secretária Municipal de Saúde 

nomeado pela Portaria/GAB de nº 007/2021, resolve formalizar a seguinte Solicitação para fins 

licitatórios, com o objeto mais abaixo descriminado, amparado Legalmente pela Lei Federal nº 

10.520, Lei do Pregão, de 17 de julho de 2012 e Lei Federal 8.666, Lei Geral das Licitações de 21 

de Junho de 1993 e suas alterações posteriores. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Pregão Eletrônico para contratação de empresa para prestação de serviço de coleta, 

transporte, tratamento e destinação final de resíduo de serviço de saúde para atender 

asnecessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Santana do Araguaia, de acordo com as 

especificações, local e prazo de coleta, relacionados neste Termo de Referência. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A contratação justifica-se pela necessidade de recolhimento dos resíduos sólidos 

desaúde (RSS), conforme exigências legais, tendo em vista que a ausência dos 

serviçosimplicanainviabilidade dofuncionamentodos serviçosde saúdenomunicípio. 

 

2.2. Assegurar as condições mínimas nas etapas de manejos do gerenciamento dosresíduos, 

especialmente na coleta, transporte externo, tratamento e destinação final dosRSS gerados 

pelas unidades de saúde do Município de Santana do Araguaia- PA, comovista a preservar a 

saúde Pública e Meio Ambiente, bem como atender as exigências das legislações vigentes: 

resolução 306-ANVISA DE 07/12/2014 e DCCONAMA de 29/04/2005, Normas Técnicas da 

ABNT, Leis Decretos que regulamentam a prestação deserviços,objetodesteProjetoBásico. 

 

1.3. O objeto desta licitação enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que trata 

a Lei nº3.555/2000. Por possuír em padrões de desempenho e característica gerais e 

específicos usualmente encontrados no mercado. A contratação objetiva, por fim, respeita a 

isonomia entre os licitantes, selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, que 

garanta a boa qualidade dos serviços ofertada a custo mais reduzido,contribuindo para 

diminuição dos gastos da administração. 

3. DA FINALIDADE 
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A presente contratação tem por finalidade coletar, transportar, tratar e dar destinação final 

adequada a todo e quaisquer Resíduos de Serviços de Saúde – RSS, lixo patológico e 

orgânico, apresentado pelo gerador/prestador, sob fiscalização da CONTRATANTE, 

comotambémdos setores vistoriados e fiscalizados da Administração Pública, respeitando 

todas as legislações pertinentes e vigentes. Podendo utilizar-se para a prestação dos 

serviços as alternativas passíveis, para tratamento dos resíduos, conforme determina capítulo 

III,item1.6esub-item 1.6.2da resolução 306 de 07de dezembro de 2004. 

4. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

De acordo com a RCD ANVISA nº 306/04 e a Resolução CONAMA nº 358/2005, são 

definidos como geradores de RSS todos os serviços relacionados com o atendimento à 

saúde humana ou animal dos pontos de atendimentos sob comando da Secretaria Municipal 

de saúde, podendo ainda ser incluídas unidades móveis de atendimento à saúde. O lixo 

produzido pelo Município poderá ser classificado conforme o RCD ANVISA nº306/04 e 

Resolução CONAMA nº358/05 ,os RSS são classificados em cinco(5)grupos:A.B.C.D.eE 

 

5. PLANILHA DE QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇOES 

 

ITEM QUANT MESES  DESCRIÇÃO 

1 09 MES 

SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 

RESÍDUO DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS). 

 

   

 

Unidades de saúde – zona urbana e zona rural - coleta quinzenal 

 

 Postos de Saúde Antônio Portugal - Av. Terezinha Abreu Vita 

s/n – bairro vila união; 

 

 

 Posto de Saúde Terezinha Abreu Vita - Av. Terezinha Abreu 

Vita s/n bairro bíblia.  

 

 Postos de Saúde Edison Miglioli – Rua Elias Zaguri s/n bairro 

rodoviário.  

 

 Postos de Saúde José Maria Matos - Rua Wilton Brito s/n 

Bairro Centro de Apoio.  

 

  Postos de Saúde São José – Rua Antonio A Carvalho s/n 

Bairro Expansão.  
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 Postos de saúde Wagner Pereira da Silva – Rua Wilson 

Lemos de Moraes s/n bairro Seringal I.  

 

 Posto de Saúde Carolina Lopes da Silva – Rua cinco s/nº 

Bairro Alto da Conquista 

 

 CTA/SAE – Centro de Testagem e Acompanhamento - Rua 

Juarez cruz s/n bairro treze casas  

 

 HOSPITAL MUNICIPAL São Francisco de Assis – Av. 

Vinicius de Freitas s/n bairro Bel Recanto  

 

 Centro de Atenção Psicossocial CAPS I - AV ANTONIO 

PORTUGAL, 125 – Centro. 

 

 EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENÇÃO DOMICILIAR 

TIPO I (MELHOR EM CASA) RUA FELIX MILHOMEM 

BEZERRA – Bairro – Expansão 

 

 Unidade de Vigilância Sanitária de Santana do Araguaia-PA. 

Av. Henrique Vita, s/nº Bairro – Expansão. 

 

 

UNIDADES DE SAÚDE – ZONA RURAL - coleta mensal  

 

 

 Postos de Saúde barreira de campos – End. Praça da matriz 

s/n – Barreira de Campos. 63km de distancia da sede do 

Município. 

 

 Postos de Saúde Cristalino- End. Sede do Cristalino s/n – 

Cristalino – 72 km de distancia da sede do Município. 

 

 

 Postos de Saúde Vila Mandi – End. Rua da Delegacia s/n 

Centro Vila Mandi.- 80 km de distancia da sede do 

Município. 

 

 Postos de Saúde Nova Barreira Av. principal s/n – Nova 

Barreira.- 22 km de distancia da sede do Município. 
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 Postos de Saúde T do Pau Brasil – End. Sede do Pau 

Brasil.- 53 km de distancia da sede do Município. 

 

5.1 LOCAIS DAS COLETAS 

 

Unidades de Saúde–zona urbana - coleta quinzenal 

 

 Posto de Saúde Antônio Portugal- Av.TerezinhaAbreuVitas/n –BairroVilaUnião 

 

 Posto de SaúdeTerezinha Abreu Vita -Av.TerezinhaAbreuVitas/ Bairro Bíblia. 
 

 Posto de Saúde Edison Miglioli –Rua Elias Zaguri / Bairro Centro de Apoio. 

 

 Posto de Saúde José Maria Matos – Rua Wilton Brito / Bairro Expansão. 

 

 Posto de Saúde São José – Rua Antonio Carvalho /Bairro Expansão. 

 

 Posto de Saúde Wagner Pereira da Silva – Rua Wilson Lemos de Moraes /Bairro 

Seringal I. 

 

 Posto de Saúde Carolina Lopes da Silva – Rua cinco s/nº - Bairro Alto da Conquista 

 

 CTA/SAE–Centro de Testagem e Acompanhamento – Rua Juarez cruz – Bairro treze 

casas 

 

 HOSPITAL MUNICIPAL São Francisco de Assis–Av.Vinicius de Freitas Bairro Bel 
Recanto 

 

 Centro de Atenção Psicossocial CAPS I – Av. Dr. Antonio Portugal, 125 Bairro Centro 
 

 Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar Tipo I (Melhor em Casa), Endereço: 
Rua Félix Milhomem Bezerra Bairro Expansão. 

 

 Unidade de Vigilância Sanitária de Santana do Araguaia, endereço: Av. Henrique 
Vita, s/nº Bairro Expansão. 

 

UNIDADES DE SAÚDE ZONA RURAL - coleta mensal 

 

 Posto de Saúde I r m ã  R e n é e  ( B arreira de Campos)–End.PraçadaM atrizs/n–

BarreiradeCampos – 63 km de distância da sede do Municipio. 

 

 PostodeSaúdeCristalino – Endereço SededoCristalino–Cristalino - 72 km de distância 

da sede do Municipio. 
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 PostodeSaúdeda VilaMandi–Endereço RuadaDelegaciaCentroVilaMandi – 80 km 

distância da sede do Municipio. 
 

 PostodeSaúdeNovaBarreiraAv.principals/n–NovaBarreira - 22 km distância da sede 

do Municipio. 
 

 Posto de Saúde do “T” do Pau Brasil -Endereço: Sede do Pau Brasil - 22 km 

distância da sede do Municipio. 

 

5.1. 2. AquantidademédiageradadeRSSdomunicípioédeaproximadamentede300kgpor mês. 

 

6. DA MANUTENÇÃO: 

 

a) O lixo deverá ser retirado no local descrito nos item 5.1. Os preços 

apresentadosdeverão estar inclusos todos os custos diretos e indiretos, seguro, 

tributos e/ouimpostos, taxas, bem como quaisquer outras despesas incidentes na 

execução docontrato. 

 

b) A capacidade dos recipientes de acondicionamento deve ser compatível com ageração 

diária de cada tipo de resíduos. Os resíduos não devem ultrapassar 2/3 dovolume dos 

recipientes não esteja com tamanho compatível, deverá ser 

substituídoporprodutodetamanho superior. 

 

c) Os funcionários da empresa vencedora do certame licitatório, quando da 

coletadeverãoreceberorientação,treinamentoeacompanhamentodomédicodaCONTRAT

ADA. Rotinas de procedimentos normais e de emergência precisam 

serprevistas.Éobrigatórioousodeuniformeseequipamentosconformedeterminadosleisen

ormas queregemos serviços oralicitados. 

 

d) Todos os funcionários envolvidos na coleta deverão utilizar crachás constando 

foto,nome da empresa, telefone, nome e função do profissional e deverá ser portado 

naalturado peitopara identificação imediata. 

 

e) O transporte dos resíduos de serviço de saúde, objeto deste projeto básico, seráfeito 

em veículos apropriados, compatíveis com as características dos 

resíduos,obedeceráàs seguintes regras: 

 

- Deverãosertransportadosemveículoscomcompartimentoexclusivos,nãosendo 

permitido seu transporte conjunto com pessoas ou outros tipos de resíduos,materiaisou 

substâncias; 
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- O carro transportador deverá ser fechado, com caçamba estanque, que 

nãopermitavazamentodelíquidos,lisoesemarestas,comoporexemplo:plásticafibradevidro 

e açoinoxidável, (carrosde madeiranão sãopermitidos) 

 

- A capacidade máxima deste veículo precisa estar de acordo com as 

normasvigentesdesegurançaemedicinado trabalho. 

 

f) As operações de transporte deverão ser realizadas em instalações 

adequadas,garantindoainviolabilidadedasembalagens,asegurançadotrabalhadoenvolvi

do eapreservação domeioambiente: 

 

g) Os veículos que transportam material infectante deverão ser identificados, 

usando,paraisso,nosquadroslados,odesenhoprevistonalegislação(RISCOBIOLÓGICO). 

 

7. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

a) Forneceroobjetoemconformidadecomeste TermodeReferência. 

 

b) Os serviços contratados, principalmente o tratamento e destinação final dada aos 

resíduos gerados pela CONTRATANTE, serão de inteira responsabilidade da 

contratada. 

c) Responsabilizar-se, integralmente, pela execução do objeto, conforme 

legislaçãovigente; 

d) Submeter-

seàfiscalizaçãodacontratanteatravésdosetorcompetente,queacompanharáoforneciment

o,objetodesteTermodeReferência,orientando,fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo 

interesse, com a finalidade de garantir oexato cumprimento das condiçõespactuadas; 

e) Otratamentoeadestinaçãofinaldosresíduosgeradosserãocontroladosefiscalizadospelosó

rgãosde meioambiente,desaúdepública edevigilânciasanitáriacompetente,edeacordo 

coma legislaçãovigente. 

f) Osserviçoscontratadosdeverãoser efetuadosdeacordocom aslegislaçõesvigentes. Os 

sistemas de tratamento de RSS devem ser objeto de licenciamentoambiental, de 

acordo com a Resolução CONAMA nº 237/97 e são passíveis 

defiscalizaçãoedecontrolepelosórgãosdevigilânciasanitáriaedemeioambiente. 

g) Consiste na disposição definitiva de resíduos no solo ou em locais 

previamentepreparados para recebê-los. Pela legislação a disposição deve obedecer a 

critériostécnicosdeconstruçãoeoperação,paraasquaiséexigidolicenciamentoambientald

eacordo coma Resolução CONAMAnº237/97. 

h) A CONTRATADA deverá emitir certificado mensal e individual de destinação 

eincineraçãode resíduos para cadalocalde coleta. 

8. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 
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a) Exercer a fiscalização da execução do objeto, na forma prevista pela Lei Federal 

nº8666/93; 

b) Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre irregularidades 

observadasnosprodutos. 

c) Disponibilizartodasasinformaçõesnecessáriasparaacorretaexecuçãodoobjeto. 

9. DO PRAZO: 

a) O prazo para começar iniciar o serviço não poderá ser superior a cinco dias contadosda 

data da assinatura do contrato, sob pena de aplicação das sanções prevista noato 

convocatório. 

b) O município de Santana do Araguaia-PA reserva-se o direito de não receber osserviços 

prestados em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo 

rescindir o contrato e aplica o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federalnº 8666/93; 

10. CONDIÇÕESDEPAGAMENTO: 

 

a) Oprazoparapagamentosédeaté30(trinta)diascontadosdadatadeprotocolização e 

aceitação pelo contratante da Nota Fiscal/ Fatura 

correspondente,devidamenteatestadapelo Gestordo contrato. 

b) O pagamento da Nota fiscal/Fatura fica condicionado ao cumprimento dos 

critériosderecebimento. 

c) O pagamento será creditado em favor da contrata, através de ordem bancária,contra 

qualquer banco indicado na proposta, devendo para isso, ficar explicitado 

onome,númerodaagênciaeonúmerodacontacorrenteemquedeveráserefetivadoo crédito. 

d) Nenhum pagamento será efetuado à empresa contratada se a mesma não 

estiveremdias comsuasregularidadesfiscais etrabalhistas. 

11. DO VALOR 

 

a) O valor máximo proposto para a presente contratação e de R$16.570,00 (dezesseis mil 

quinhentos e setenta reais) mensal, totalizando o valor de R$149.130,00 (cento e 

quarenta e nove mil cento e trinta reais). 

 

12. DAS PENALIDADES: 

 

12.1. À licitante ou à contratada que incorram nas faltas referidas nos arts. 71 a 75 e 79 a99 

da Lei Federal nº 8666/93, bem como a licitante que, convoca dentro do prazo devalidade de 

sua proposta, não assinar o contrato ou retirar instrumento equivalenteaplicam-se, segundo a 

natureza e gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e ocontraditório, as sanções 

prevista nos arts. 76 a 77 da Lei Federal nº 8666/93 oudispositivosdenormaque 

vieremasubstituí-la. 

 

12.2. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do 

contratoouinstrumentoequivalente,sujeitaráacontratada,alémdaspenalidadesreferidasnoitemant
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erior,amultademora,graduadadeacordocomagravidadedainfração,obedecidaaosseguintes 

limitesmáximos: 

I. -10% (dez por cento) sobre o valor do contratado, em caso de 

descumprimentototalobrigação,inclusiveno 

casoderecusadoadjudicatórioemfirmarocontratoou retirar a nota de empenho, dentro do 

prazo de 10(dez) dias contados da data desuaconvocação; 

 

II. – 0,5% (cinco décimo por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atrás, sobre o valor 

dapartedofornecimentonão realizado: 

 

III. – 0,7% (sete décimos por cento sobre o valor da parte do fornecimento 

nãorealizado,por cadadiasubsequenteaotrigésimo). 

 

12.3.Antes da aplicação de qualquer penalidades era garantido à contrata da o contraditório e a 

ampla defesa. A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Secretaria Municipal de Saúde de Santana do Araguaia ou ainda, quando foro caso, cobrada 

judicialmente. 

 

 

Município de Santana do Araguaia-PA, 25 de Março de 2021. 

 

Wryslhia Kelly de Carvalho Ferreira Conti 

Secretária Municipal de Saúde 
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ANEXO II 

PLANILHA DESCRITIVA COM VALOR ESTIMADO 

 

ITEM Quant UNDADE DESCRIÇÃO 
Valor Unit 

Media 
Valor Total Media 

1 09 Mensal 

SERVIÇO DE COLETA, 

TRATAMENTO E DESTINAÇÃO 

FINAL DE RESÍDUO DE SERVIÇO 

DE SAÚDE (RSS). 

 

16.570,00 149.130,00 

   

 

Unidades de saúde – zona 

urbana e zona rural (coleta 

quinzenal). 

 

 Postos de Saúde Antônio 

Portugal - Av. Terezinha 

Abreu Vita s/n – bairro vila 

união; 

 

 

 Posto de Saúde Terezinha 

Abreu Vita - Av. Terezinha 

Abreu Vita s/n bairro bíblia.  

 

 Postos de Saúde Edison 

Miglioli – Rua Elias Zaguri 

s/n bairro rodoviário.  

 

 Postos de Saúde José 

Maria Matos - Rua Wilton 

Brito s/n Bairro Centro de 

Apoio.  

 

  Postos de Saúde São 

José – Rua Antonio A 

Carvalho s/n Bairro 

Expansão.  

 

 Postos de saúde Wagner 
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Pereira da Silva – Rua 

Wilson Lemos de Moraes 

s/n bairro Seringal I.  

 

 Posto de Saúde Carolina 

Lopes da Silva – Rua cinco 

s/nº Bairro Alto da 

Conquista 

 

 CTA/SAE – Centro de 

Testagem e 

Acompanhamento - Rua 

Juarez cruz s/n bairro treze 

casas  

 

 HOSPITAL MUNICIPAL 

São Francisco de Assis – 

Av. Vinicius de Freitas s/n 

bairro Bel Recanto  

 

 Centro de Atenção 

Psicossocial CAPS I - AV 

ANTONIO PORTUGAL, 

125 – Centro. 

 

 EQUIPE 

MULTIDISCIPLINAR DE 

ATENÇÃO DOMICILIAR 

TIPO I (MELHOR EM 

CASA) RUA FELIX 

MILHOMEM BEZERRA – 

Bairro – Expansão 

 

 Unidade de Vigilância 

Sanitária de Santana do 

Araguaia-PA. Av. Henrique 

Vita, s/nº Bairro – 

Expansão. 

 

 

UNIDADES DE SAÚDE – ZONA 
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RURAL (coleta mensal)  

 

 

 Postos de Saúde barreira 

de campos – End. Praça 

da matriz s/n – Barreira de 

Campos.  

 

 Postos de Saúde 

Cristalino- End. Sede do 

Cristalino s/n – Cristalino  

 

 

 Postos de Saúde Vila 

Mandi – End. Rua da 

Delegacia s/n Centro Vila 

Mandi.  

 

 Postos de Saúde Nova 

Barreira Av. principal s/n – 

Nova Barreira.  

 

 Postos de Saúde T do Pau 

Brasil – End. Sede do Pau 

Brasil.  

VALOR TOTAL R$ 149.130,00 

 

 

Município de Santana do Araguaia-PA, 25 de Março de 2021. 

_________________________________ 

Wryslhia Kelly de Carvalho Ferreira Conti 

Secretária Municipal de Saúde 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2021  

PREGÃO ELETRÔNICO N º 007/2021/FMS 

 

ANEXO III 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, 

TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO DESERVIÇO DE SAÚDE PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO ARAGUAIA. 

A sediada (endereço completo) apresenta sua 

proposta comercial para o objeto especificado, de acordo com as condições estabelecidas no edital do 

Pregão Eletrônico emreferência. 

 

    VALOR VALOR 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE UNITÁRIO 
R$ 

TOTALR$ 

      

 

Condições de pagamento = até 30 (trinta), contados a partir da data da nota fiscal aceita pela Prefeitura 

Municipal de Santana do Araguaia -PA. 

Validade da proposta = 60 (sessenta)dias 

Na proposta deverá conter que a fatura será emitida pela licitantevencedora. 

 

Informar: 

Banco n.º 

N.ºAgência 

Nome daAgência 

N.º Conta Corrente e o DV Local 

edata  

 

 

RepresentanteLegal 
RG nº. 

CPFnº. 
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PREGÃO ELETRÔNICO º007/2021/FMS 

 

ANEXOIV 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO ARAGUAIA,  

pessoa jurídica de direito público,com sede na ,nº

 ,em 

 -PA,inscrita no CNPJ-Mf sobonº  neste ato representada pela 

Secretaria Municipal de Saúde,Srª. ,brasileira, ,  , residente e 

domiciliada a  , nesta cidade,

 portadora do R.G. n°   n°  , nesta 

Cidade, doravante denominado CONTRATANTE. 

e do CPF/MF CONTRATADA:..........................,com sede na Rua...................nº.....,Bairro. , 

Município de .................., inscrita no CNPJsobnº ........................................ , neste ato representada pelo 

Sr. ...................,................, ................., portador do RG nº ................. e do CPF nº 

................., residente e domiciliado na Rua ..................., nº .............., na cidade 

.................., doravante denominadaCONTRATADA. 

 

 

OBJETO:Contratação de empresa para prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação 

final de resíduo de serviço de saúde para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de 

Santana do Araguaia. 

 

ITEM Quant UNDADE DESCRIÇÃO 
Valor Unit 

Media 

Valor Total 

Media 

1 09 Mensal 

SERVIÇO DE COLETA, 

TRATAMENTO E DESTINAÇÃO 

FINAL DE RESÍDUO DE SERVIÇO DE 

SAÚDE (RSS). 

 

  

   

 

Unidades de saúde – zona urbana e 

zona rural (coleta quinzenal). 

 

 Postos de Saúde Antônio 

Portugal - Av. Terezinha Abreu 

Vita s/n – bairro vila união; 
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 Posto de Saúde Terezinha 

Abreu Vita - Av. Terezinha 

Abreu Vita s/n bairro bíblia.  

 

 Postos de Saúde Edison Miglioli 

– Rua Elias Zaguri s/n bairro 

rodoviário.  

 

 Postos de Saúde José Maria 

Matos - Rua Wilton Brito s/n 

Bairro Centro de Apoio.  

 

  Postos de Saúde São José – 

Rua Antonio A Carvalho s/n 

Bairro Expansão.  

 

 Postos de saúde Wagner 

Pereira da Silva – Rua Wilson 

Lemos de Moraes s/n bairro 

Seringal I.  

 

 Posto de Saúde Carolina Lopes 

da Silva – Rua cinco s/nº Bairro 

Alto da Conquista 

 

 CTA/SAE – Centro de 

Testagem e Acompanhamento - 

Rua Juarez cruz s/n bairro treze 

casas  

 

 HOSPITAL MUNICIPAL São 

Francisco de Assis – Av. 

Vinicius de Freitas s/n bairro Bel 

Recanto  

 

 Centro de Atenção Psicossocial 

CAPS I - AV ANTONIO 

PORTUGAL, 125 – Centro. 
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 EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 

DE ATENÇÃO DOMICILIAR 

TIPO I (MELHOR EM CASA) 

RUA FELIX MILHOMEM 

BEZERRA – Bairro – Expansão 

 

 Unidade de Vigilância Sanitária 

de Santana do Araguaia-PA. 

Av. Henrique Vita, s/nº Bairro – 

Expansão. 

 

 

UNIDADES DE SAÚDE – ZONA 

RURAL (coleta mensal)  

 

 

 Postos de Saúde barreira de 

campos – End. Praça da matriz 

s/n – Barreira de Campos.  

 

 Postos de Saúde Cristalino- 

End. Sede do Cristalino s/n – 

Cristalino  

 

 

 Postos de Saúde Vila Mandi – 

End. Rua da Delegacia s/n 

Centro Vila Mandi.  

 

 Postos de Saúde Nova Barreira 

Av. principal s/n – Nova 

Barreira.  

 

 Postos de Saúde T do Pau 

Brasil – End. Sede do Pau 

Brasil.  

VALOR TOTAL  
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Este Contrato objeto do processo 

licitatório acima especificado tem seu valor global de R$XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, cuja dotação 

orçamentária para arcar com as despesas para a aquisição dos objetos, são oriundos da seguinte dotação 

orçamentária: xxxxxxxxxxxxxxxx: Com base no art. 65 §8º da Lei Federal nº 8.666/93, A cada exercício 

financeiro subsequente deverá ser feito apostilamento contratual. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA: A vigência deste contrato terá início a partir de sua assinatura 

extinguindo-se 31 de dezembro de 2021, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir 

o primeiro e incluir o último.  

 

Sub-cláusula única: Com base no princípio da continuidade administrativa, fica a critério da administração 

2021, a prorrogação do presente contrato conforme art. Art. 57, inc. II da Lei 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

a) Fornecer o objeto em conformidade com Termo de Referência. 

 

b) Os serviços contratados, principalmente o tratamento e destinação final dada aos resíduos 

gerados pela CONTRATANTE, serão de inteira responsabilidade da contratada. 

 

c) Responsabilizar-se, integralmente, pela execução do objeto, conforme legislação vigente; 

 

d) Submeter-se à fiscalização da contratante através do setor competente, que acompanhará o 

fornecimento, objeto deste Termo de Referência, orientando, fiscalizando e intervindo ao seu 

exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas; 

 

e) O tratamento e a destinação final dos resíduos gerados serão controlados e fiscalizados pelos 

órgãos de meio ambiente, de saúde pública e de vigilância sanitária competente, e de acordo 

com a legislação vigente. 

 

f) Os serviços contratados deverão ser efetuados de acordo com as legislações vigentes. Os 

sistemas de tratamento de RSS devem ser objeto de licenciamento ambiental, de acordo com a 

Resolução CONAMA nº 237/97 e são passíveis defiscalização e de controle pelos órgãos de 

vigilância sanitária e de meio ambiente. 

 

g) Consiste na disposição definitiva de resíduos no solo ou em locais previamente preparados para 

recebê-los. Pela legislação a disposição deve obedecer a critérios técnicos de construção e 

operação, para as quais é exigido licenciamento ambiental de acordo coma Resolução CONAMA 

nº237/97. 
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h) A CONTRATADA deverá emitir certificado mensal e individual de destinação e incineração de 

resíduos para cada local de coleta. 

 

CLAUSULA QUINTA - -OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 

a) Exercer a fiscalização da execução do objeto, na forma prevista pela Lei Federal nº8666/93; 

b) Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre irregularidades observadas nos produtos. 

c) Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta execução do objeto. 

 

CLAUSULA SEXTA - DA MANUTENÇÃO: 

 

6.1- O lixo deverá ser retirado no local indicado pelo município, nas unidades de saúde (zona rural e zona 

urbana). Os preços apresentados deverão estar inclusos todos os custos diretos e indiretos, seguro, 

tributos e/ou impostos, taxas, bem como quaisquer outras despesas incidentes na execução do contrato. 

6.2- A capacidade dos recipientes de acondicionamento deve ser compatível com a geração diária de cada 

tipo de resíduos. Os resíduos não devem ultrapassar 2/3 do volume dos recipientes não esteja com 

tamanho compatível, deverá ser substituído por produto de tamanho superior. 

6.3- Os funcionários da empresa vencedora do certame licitatório, quando da coleta deverão receber 

orientação, treinamento e acompanhamento do médico da CONTRATADA. Rotinas de procedimentos 

normais e de emergência precisam ser previstas. É obrigatório o uso de uniformes e equipamentos 

conforme determinados leis e normas que regemos serviços ora licitados. 

6.4- Todos os funcionários envolvidos na coleta deverão utilizar crachás constando foto, nome da empresa, 

telefone, nome e função do profissional e deverá ser portado na altura do peito para identificação 

imediata. 

6.5- O transporte dos resíduos de serviço de saúde, objeto deste projeto básico, será feito em veículos 

apropriados, compatíveis com as características dos resíduos, obedecerá às seguintes regras: 

a) Deverão ser transportados em veículos com compartimento exclusivos, não sendo permitido seu 

transporte conjunto com pessoas ou outros tipos de resíduos, materiais ou substâncias; 

b) O carro transportador deverá ser fechado, com caçamba estanque, que não permita vazamento de 

líquidos, liso e sem arestas, como por exemplo: plástica fibra de vidro e aço inoxidável, (carros de 

madeira não são permitidos) 

c) A capacidade máxima deste veículo precisa estar de acordo com as normas vigentes de segurança e 

medicina do trabalho. 

d) As operações de transporte deverão ser realizadas em instalações adequadas, garantindo a 

inviolabilidade das embalagens, a segurança do trabalha do envolvido e a preservação do meio 

ambiente: 

6.6- Os veículos que transportam material infectante deverão ser identificados, usando, para isso, nos 
quadros lados, o desenho previsto na legislação (RISCO BIOLÓGICO). 

 

CLAUSULA SETIMA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
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a) O prazo para pagamentos é de até 30 (trinta) dias contados da data de protocolização e aceitação pelo 

contratante da Nota Fiscal/ Fatura correspondente, devidamente atestada pelo Gestor do contrato. 

b) O pagamento da Nota fiscal/Fatura fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento. 

c) O pagamento será creditado em favor da contrata, através de ordem bancária, contra qualquer 

banco indicado na proposta, devendo para isso, ficar explicitado o nome, número da agência e o 

número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 

d) Nenhum pagamento será efetuado à empresa contratada se a mesma não estiver em dias com 
suas regularidades fiscais e trabalhistas. 

 

CLAUSULA OITAVA – LOCAL DE COLETA. 

a). O lixo deverá ser retirado no local indicado pelo município, nas unidades de saúde (zona rural e zona 

urbana), de segunda a sexta feira. 

 

CLAUSULA NOVA – DAS SANÇOES ADMINISTRATIVA. 

 

a) À licitante ou à contratada que incorram nas faltas referidas nos arts. 71 a 75 e 79 a 99 da Lei 

Federal nº 8666/93, bem como a licitante que, convoca dentro do prazo de validade de sua proposta, 

não assinar o contrato ou retirar instrumento equivalente aplicam-se, segundo a natureza e gravidade 

da falta, assegurados à ampla defesa e o contraditório, as sanções prevista nos arts. 76 a 77 da Lei 

Federal nº 8666/93 ou dispositivos de norma que vierem a substituí-la. 

b) A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento 

equivalente, sujeitará a contratada, além das penalidades referidas no item anterior, a multa de mora, 

graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecida aos seguintes limites máximos: 10% 

(dez por cento) sobre o valor do contratado, em caso de descumprimento total obrigação, inclusive no 

caso de recusado adjudicatório em firmar o contrato ou retirar a nota de empenho, dentro do prazo de 

10(dez) dias contados da data de sua convocação; 

c) 0,5% (cinco décimo por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atrás, sobre o valor da parte do 

fornecimento não realizado: 

d) 0,7% (sete décimos por cento sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia 

subsequente ao trigésimo). 

9.1- Antes da aplicação de qualquer penalidades era garantido à contrata da o contraditório e a ampla 

defesa. A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Secretaria Municipal de 

Saúde de Santana ou ainda, quando foro caso, cobrada judicialmente. 

 

CLAUSULA DECIMA – DO FORO.  

10.1- Fica estabelecido o Foro da Comarca de Santana do Araguaia – PA, como competente para dirimir 

quaisquer questões decorrentes da execução do presente CONTRATO. E, por estarem justos e 

acertados, assinam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença 

das testemunhas abaixo identificadas, para que produza os efeitos legais. 
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CONTRATADA 

 

 

Testemunhas: 

 

1. . 

 

2. . 
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