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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) 770.683.512-04 Secretária 

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 as 

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

diminuição dos gastos da administração. 

3. DA FINALIDADE 

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, como 

também dos 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, 

item1.6 e sub-item 1.6.2 da 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.e E 

 

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.  
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 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. 

 

 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. 
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 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.  

 

 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 
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 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. Praça da M atriz 

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

 

 Posto de Saúde Cristalino – Endereço Sede do Cristalino – Cristalino - 72 km de 

distância da sede do Municipio. 

 

 Posto de Saúde da Vila Mandi– Endereço Rua da Delegacia  Centro Vila Mandi – 

80 km distância da sede do Municipio. 
 

 Posto de Saúde Nova Barreira Av.principal s/n–Nova Barreira - 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. A quantidade média gerada de RSS do município é de aproximadamente de 300 kg 

por mês. 

 

6. DA MANUTENÇÃO: 

 

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

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. 
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c) 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 

serprevistas. É obrigatório ou so de uniformes e equipamentos conforme 

determinados leis e normas que regemos serviços ora licitados. 

 

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, será feito 

em veículos apropriados, compatíveis com as características dos resíduos, 

obedecerá às seguintes regras: 

 

- Deverão ser transportados em veículos com compartimento exclusivos, não sendo 

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

ou substâncias; 

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

permita vazamento de líquidos, liso e sem arestas, como por exemplo: plástica fibra 

de vidro e aço inoxidável, (carros de madeira não são permitidos) 

 

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

vigentes de segurança e medicina do trabalho. 

 

f) As operações de transporte deverão ser realizadas em instalações adequadas, 

garantindo a inviolabilidade das embalagens, a segurança do trabalha do envolvido 

eapreservação domeioambiente: 

 

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

para isso,nos quadros lados, o desenho previsto na legislação (RISCO BIOLÓGICO). 

 

7. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

a) Fornecer o objeto em conformidade com este 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. 

 



 

 

 

Estado do Pará 

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Atendendo o cidadão com respeito e dignidade 

 

                                            AV. Henrique Vita, S/N, RODOVIÁRIO – CEP: 68560-000 

                                                                e-mail:saudesantana@yahoo.com.br 

 

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 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 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. 

 

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

eincineraçãode resíduos para cadalocalde coleta. 

 

8. 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. 

 

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

serviços 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. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 

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 estiverem 

dias com suas regularidades fiscais e trabalhistas. 

 

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 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: 
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I. -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 

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 não realizado, 

por cada dia subsequente ao trigésimo). 

 

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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