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EDITAL DE LICITAÇÃO  
 

PREGÃO N° 004/2016 – TIPO PRESENCIAL. 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 380/2015. 

 
O Município de BURITIS-MG., através da Pregoeira designada na Portaria nº 001/2016, datada de 

04/01/2016, torna público que com base na Lei Federal 8.666, de 21/06/93, na Lei Federal 10.520, de 
17/07/02, no Decreto Municipal nº 618 de 30 de Abril de 2014, fará realizar a Licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço por item, visando a contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 
resíduos dos serviços de saúde, em conformidade com a RDC 306 e Resolução CONAMA 358, de 
acordo com o Edital de Pregão Presencial nº 004/2016, devendo a proposta e a documentação serem 
entregues no Setor de Compras e Licitações à Av. Bandeirantes, nº 723, Bairro Centro, no dia 21/01/2016, 
até às 13h00min, sendo que os mesmos serão abertos no mesmo dia e horário.  

O pregão será realizado pela Pregoeira e por sua respectiva Equipe de Apoio, legalmente 
designados pela Portaria nº 001/2016. 

1. DO OBJETO 
1.1 – Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada em prestação de 
serviços de coleta, transporte, armazenamento temporário, tratamento e destinação final de 
resíduos sólidos dos serviços de saúde em conformidade com a RDC 306 e Resolução CONAMA 
358, descritos e especificados no Anexo I (termo de referencia)  deste instrumento convocatório. 
1.2 - Os quantitativos previstos poderão ser acrescentados ou suprimidos, até o limite de 25% (vinte e 
cinco) por cento sobre o valor inicial do contrato, conforme art. 65, §1º, da Lei nº 8666/93. 
1.3 – Os resíduos acondicionados no estabelecimento/município gerador deverão seguir 
imediatamente para o tratamento na sede da licitante, sendo vedado o 
acondicionamento/armazenamento de resíduos de quaisquer características fora da sede da 
licitante, sob pena de rescisão do contrato. Caso a empresa licitante opte em armazenar os 
resíduos em containers, os mesmos deverão possuir refrigeração própria e seguir as regras 
estabelecidas pela legislação, e deverão estar devidamente licenciados pelos órgãos ambientais. 
 
2. DA AQUISIÇÃO DO EDITAL   
2.1 – O Edital poderá ser adquirido gratuitamente, no Setor de compras e ou pelo site: 
WWW.buritis.mg.gov.br. 
   
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1 - Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta 
licitação. 
3.2 - Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, concurso de credores, 
dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem aqueles que tenham sido 
declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou punidos com suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal. 
3.3 - A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório. 
3.4 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um 
deles poderá representar apenas uma credenciada. 
3.5 - A ausência do Credenciado em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da 
licitante por ele representado, salvo autorização expressa do Pregoeira. 

4. DO CREDENCIAMENTO 
4.1 - Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o 
proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento junto ao setor de compras e 
licitação, devidamente munido de documento - procuração ou contrato social da empresa - que o 
credencie a participar deste certame e a responder pela representada, devendo, ainda, identificar-
se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente. A referida documentação 
será apresentada em separado, e entregue ao setor de compras e licitações, juntamente com os 
Anexos (específicos). 
4.2 – Quando o representante legal for o próprio Sócio/Proprietário, ele deverá apresentar o 
documento da empresa (contrato social ou documento equivalente) que comprove a sua 
titularidade e lhe confira os poderes necessários para participar do certame. 
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4.3 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, conforme Anexo IV 
deste Edital, este deverá estar com firma reconhecida do dirigente, sócio ou proprietário da 
empresa proponente, cópia autenticada do respectivo contrato social ou documento equivalente. 
4.4 – No ato do credenciamento, o Licitante deverá apresentar declaração constando que atende 
plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para participar do Pregão Presencial nº 
042/2014, conforme Anexo II que integra o presente Edital. 

5. DA ENTREGA DOS ENVELOPES 

5. DA ENTREGA DOS ENVELOPES 
5.1 - Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 

5.1.1 - Os envelopes “Proposta Comercial” nº 01 e “Documentação de Habilitação” nº 02 deverão ser 
apresentados em envelopes separados, devidamente lacrados e entregues a Pregoeira, na sessão 
pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo. 

 

LOCAL:   

DATA:   
HORÁRIO:   

 
5.2 - O Setor de Licitações não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” e 
“Documentação de Habilitação” que não sejam entregues à Pregoeira designado, no local, data e horário 
definidos neste Edital. 

6. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
6.1 - As propostas deverão ser apresentadas em envelope fechado, contendo na parte externa os 
seguintes dizeres: 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS-MG 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2016 
DATA DE ABERTURA: 21/01/2016 – 13H00MIN 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: (citar o nome da empresa) 

 ENVELOPE Nº 01: "PROPOSTA" 

6.2 - A Prefeitura Municipal de BURITIS-MG, fornecerá a cada licitante formulário padronizado de 
proposta, que o licitante apresentará preenchido, em todos os campos, em português, por meio 
mecânico, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, rubricado em todas as folhas e assinada pelo 
representante legal, na forma do Anexo VI deste Edital. 
6.3 - Não serão consideradas, em nenhuma situação, as propostas apresentadas por telex, fac-símile, 
correios e telegrama. 
6.4 - Nos preços apresentados deverão estar consignados salários, fretes, tributos, contribuições, 
transporte, mão-de-obra, produtos e outras despesas de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis 
ao perfeito atendimento do objeto deste processo. 
6.5 - As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas 
que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada item do objeto desta licitação. 
6.6 - Ocorrendo a desclassificação de todas as Licitantes, a Administração poderá proceder na forma do 
art. 48, §3º, da Lei nº 8.666/93.  

7. DA HABILITAÇÃO 
7.1 - Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em envelope devidamente lacrado, 
contendo na parte externa, os seguintes dizeres: 
 

PREFEITURA MUNICIPALDE BURITIS-MG 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016. 
DATA DE ABERTURA: 21/01/2016   às 13h00min 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: (citar o nome da empresa) 
ENVELOPE N.º 02: "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO" 

 
7.2 - O ENVELOPE nº 2, devidamente lacrado, deverá conter: 

7.2.1) Registro Comercial, no caso de empresa individual, devidamente registrada na Junta Comercial 
competente. 
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7.2.2) Ato constitutivo - Estatuto ou Contrato Social - e a última alteração em vigor (que poderá ser 
apresentada na forma consolidada, substituindo o contrato original), devidamente registrados e arquivados 
na repartição competente, para as Sociedades Comerciais, e, em se tratando de Sociedades por Ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a publicação no Diário Oficial da 
Ata de Assembléia que aprovou o Estatuto, e cópia da Certidão de Arquivamento na repartição 
competente. 

7.2.3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova da diretoria 
em exercício. 

7.2.4) Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS; 
7.2.5) Certidão de Regularidade Social junto ao FGTS; 
7.2.6) Prova de Inscrição e Situação Cadastral junto ao CNPJ; 
7.2.7) Prova de Inscrição Estadual; 
7.2.8) Certidão Negativa de Débito junto à Receita Federal; 
7.2.9) Certidão Negativa de Débito junto a Fazenda Estadual; 
7.2.10) Certidão Negativa de Débito junto ao Município da sede do licitante; 
7.2.11) Certidão de regularidade fiscal e trabalhista (Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011; 
7.2.12) Declaração da empresa de que não emprega menor, conforme disposto no inc. XXXIII, do art. 

7º, da Constituição Federal (ANEXO III deste Edital); 
7.2.13) Certidão negativa de falência e concordatas, com emissão não superior a 60 dias, da presente 

licitação.  
 
Documentação Técnica 
 
7.2.14) Licença Ambiental para realização do Transporte de Resíduos de Saúde emitida pela 

FEAM/COPAM.  
7.2.15) Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF) ou Licença de Operação (LO), emitidas pela 

FEAM/COPAM, para tratamento inclusive térmico de resíduos de serviços de saúde. 
7.2.16) Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF) ou Licença de Operação (LO), emitidas pela 

FEAM/COPAM,que contemplem o armazenamento temporário e ou transbordo de Resíduos de Saúde. 
       7.2.17) Licença Ambiental em nome do aterro sanitário que irá receber os resíduos, em caso de 
terceirização apresentar cópia autenticada do contrato vigente e carta de anuência. 
       7.2.18) Cadastro Técnico federal- IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos recursos 
Naturais Renováveis); 
       7.2.19)  Alvará sanitário emitido pelo município sede do licitante e ou declaração eximindo a nao 
necessidade do alvará sanitário emitida pelo município sede do licitante. 
       7.2.20)  Alvará de localização emitido pelo município sede do licitante 
       7.2.21) Pelo menos um atestado fornecido por pessoa jurídica de direito publico ou privado, 
comprovando a aptidão do licitante para desempenho de atividade compatível com o objeto da licitação.   
       7.2.22) Certidão de quitação e registro de pessoa física e pessoa jurídica junto ao CREA, contrato 
particular ou registro de trabalho de pelo menos um responsável técnico.     

       
7.3 - Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, grampeados, na ordem retro-mencionada. 
 
7.4 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo 
de cópia autenticada por Tabelião de Notas, ou por cópia não autenticada, desde que seja exibido o original 
antecipadamente ao horário do protocolo, para autenticação por parte de servidor devidamente designado 
para este fim, ou por publicações em órgão da Imprensa Oficial, e serão recebidos condicionalmente por esta 
Comissão, que, se julgar necessário, verificará a sua autenticidade e veracidade. 
 
7.5 - As empresas participantes que não apresentarem todos os documentos acima exigidos, ou que os 
apresentarem incompletos, incorretos, sem autenticação ou com a validade expirada, serão inabilitadas, não 
se admitindo, em hipótese alguma, complementação posterior. 

8. DA SESSÃO DO PREGÃO 
8.1 - Após o encerramento do credenciamento e da identificação dos representantes das empresas 
proponentes, o Pregoeira declarará aberta a sessão do PREGÃO, oportunidade em que não mais aceitará 
novos proponentes, dando início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os 
Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados. 
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8.2 - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

8.2.1 - Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o 
atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo 
imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 

8.2.2 - O Pregoeira classificará o autor da proposta de menor preço por item e aqueles que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 20% (vinte por cento) à proposta de 
menor preço, para participarem dos lances verbais. 

8.2.3 - Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições definidas na cláusula 
anterior, o Pregoeira classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 3 (três), para que 
seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas 
apresentadas. 

 
8.3 - DOS LANCES VERBAIS 

8.3.1 - Aos licitantes classificados, será dada a oportunidade para nova disputa, por meio de 
lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada 
de maior preço e os demais. Esclarecendo que o lance mínimo deverá ser de 0,5% (zero vírgula cinco 
por cento) do menor preço apresentado anteriormente. 

8.3.2 - Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será 
realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances. 

8.3.3 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante às penalidades 
previstas em lei. 

8.3.4 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeira, implicará na 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo 
licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas. 
 
8.4 - DO JULGAMENTO 

8.4.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO ofertado POR ITEM. 
8.4.2 - Os lances deverão ser ofertados, sendo aceitas propostas que reduzam o preço ofertado na 

proposta escrita. No encerramento dos lances verbais a pregoeira verificará se os valores ofertados estão 
compatíveis com o estabelecido no preço de referência, negociando até a aceitabilidade da proposta. 

8.4.2.1 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço e o valor estimado da contratação. 
8.4.2.2 - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que 
seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 
8.4.3 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação 

de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias. 
8.4.4 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.  
8.5 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento 
e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio, e pelos 
licitantes. 
8.6 - Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, o 
Pregoeira devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados em todos os itens, os envelopes 
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, retê-los até o encerramento da 
licitação. 
  
9. DOS RECURSOS 
9.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para 
apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 
contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos autos. 

9.1.1 - O recurso contra a decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo. 
9.1.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 

do certame. 
9.2 - O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão 
reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentar contra-razões no prazo de 3 (três) dias, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos. 
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9.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará a decadência do direito de 
recurso. 
9.4 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias. 
9.5 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
9.6 - O resultado do recurso será comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico. 
 
10. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
10.1 - Inexistindo manifestação recursal, o Secretário de Administração adjudicará o objeto da licitação ao 
licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente. 
10.2 - Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, 
a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento 
licitatório. 
  
11. DO CONTRATO 
11.1 - Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da proposta vencedora será convocado 
para firmar o termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme minuta do Anexo V e proposta 
aceita. 

11.1.1 - O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para 
habilitação para assinar o contrato. 

11.1.2 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato, ou 
recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, 
para celebrar o contrato. 
11.2 - O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o contrato, dentro do prazo máximo de 
5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da comunicação para tal. 
11.3 - Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou instrumento 
equivalente, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do 
prazo para tal e devidamente fundamentada. 
 
12 - EXECUÇÃO DO CONTRATO: 
12.1 - São obrigações da CONTRATADA: 
12.2 - Executar os serviços de acordo com o especificado neste Edital e no respectivo contrato, conforme 
Minuta - Anexo V. 
12.3 - Fornecer à Contratante, de forma permanente e regular e nas mesmas quantidades requisitadas, os 
serviços, objeto desta licitação, solicitados; 
12.4 - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante quanto ao 
fornecimento dos serviços contratados; 
12.5 - Fornecer condições que possibilitem a execução dos serviços, a partir da data de assinatura do 
contrato; 
12.6 - Zelar pela boa execução do Contrato, de modo que a execução dos serviços seja realizada com 
esmero e perfeição; 
12.7 - Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, 
encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer 
outras que forem devidas aos seus empregados ou prepostos, no desempenho do objeto ora licitado, 
ficando ainda, a Contratante, isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos; 
 
13. DO PAGAMENTO 
13.1 - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal no setor 
competente, fazendo constar das mesmas, discriminação, quantitativo, modalidade de licitação/ nº, item do 
contrato, nº do contrato, preço unitário e preço total dos produtos, devidamente atestadas pelo setor 
competente da Contratante. 
13.2 - As notas fiscais deverão ser emitidas em nome do Município. Em caso de irregularidade na emissão 
dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, devidamente 
regularizados. 
13.3 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, obrigando-
se ainda a manter regularmente em dia a sua condição de cadastrada e habilitada junto ao Setor de 
compras e Licitações. 
13.4 - A critério da Administração, poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir possíveis 
despesas com multas, indenizações a terceiros, ou outras de responsabilidade da contratada. 
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14. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
14.1 - A despesa decorrente com a contratação do fornecimento dos produtos, objeto desta licitação, 
correrá à conta das Dotações Orçamentárias vigentes no período: 
02.08.02.10.302.0012.2123.3.3.90.39.00 – ficha 887 – Fonte 149. 
 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
15.1 - Em caso de inexecução, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, 
inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a CONTRATADA estará sujeita 
às seguintes penalidades, garantida prévia defesa: 

a) multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da Nota de 
Empenho pela recusa em recebê-la no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente 
convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

b) advertência escrita pelo descumprimento de cláusulas editalísticas; 
c) multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (três décimos por cento), calculada sobre o 

valor total da Nota de Empenho, por dia de inadimplência na entrega, até o limite de 03 (três) dias úteis, 
caracterizando inexecução parcial. 

d) multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da Nota de 
Empenho, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando inexecução total do mesmo.  

e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Municipal por prazo de até 02 (dois) anos, nos casos de reincidência de descumprimento de cláusulas 
contratuais; e 

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 
15.2 - As penalidade aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força maior, 
devidamente justificadas e comprovadas, à juízo da Administração. 
 
16. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
16.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste pregão. 

16.1.1 - Caberá à Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. 
16.1.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 

do certame. 
16.1.3 – A Pregoeira informará o impugnante, por intermédio de telefone, fax, e-mail ou qualquer 

outro meio idôneo acerca da designação de nova data para a realização do certame, bem como do 
resultado do recurso. 
  
 17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
17.1 - Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da documentação e da 
proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos. 
17.2 - Não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos, ou retificações aos documentos, após sua 
apresentação. 
17.3 - Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas Comerciais como dos 
Documentos de Habilitação apresentados na sessão. 
17.4 - É facultado á Pregoeira ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento, suspender a 
sessão pública para promover diligências e consultas destinadas a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de 
pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões, marcando nova data e horário para 
prosseguimento dos trabalhos, comunicando a decisão aos Licitantes. 
17.5 - A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 
observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 
comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo. 
17.6 - É vedada a desistência de proposta após sua abertura, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Comissão. 
17.7 - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, 
caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, o valor 
poderá ser alterado, para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos 
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do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do produto, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial. 
17.8 - É vedado à contratada subcontratar totalmente o fornecimento do objeto deste pregão, permitindo a 
subcontratação parcial, desde que cumpridas as exigências deste edital. 
 
17.9 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 
documentação referente ao presente edital. 
17.10 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do 
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na Prefeitura 
Municipal de BURITIS-MG. 
17.11 - A Administração Municipal poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do 
art. 49 da Lei n.º  8.666, de 1993, não cabendo às licitantes direito a indenização. 
17.12 - No caso de alteração deste edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento dos 
documentos e classificação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 
não afetar a formulação das propostas. 
17.13 - Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital, o Foro competente será o 
da Comarca de BURITIS-MG. 
17.14 - Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta 
transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário, anteriormente estabelecidos. 
17.15  - Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente edital, deverão ser objeto 
de consulta, por escrito, ao Pregoeira, na Prefeitura Municipal ............................................, no Setor 
(específico), até 2 (dois) dias úteis anteriores à data de início dos trabalhos licitatórios, as quais serão 
respondidas, igualmente por escrito, após esgotado o prazo de consulta, por meio de circular encaminhada 
a todos os interessados. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone ................................. 
17.16 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeira designado, dentro dos seus limites legais. 
17.17 - Aplica-se na presente licitação, no que couber, as disposições da Lei Complementar 123/06. 
17.18 - Fazem parte integrante deste Edital:    
Anexo I    - Especificações e quantitativos; 
Anexo II   - Declaração referente à habilitação; 
Anexo III  - Declaração da empresa, conforme disposto no Inc. XXXIII, do art. 7º da Constituição 
Federal; 
Anexo IV  - Modelo de procuração para credenciamento; 
Anexo V   - Minuta do Contrato 
Anexo VI -  Proposta de preço. 

 
 

BURITIS-MG., 04 de Janeiro de 2016. 
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Anexo I  
 
PREGÃO N°004/2016 - TIPO PRESENCIAL. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 380/2015. 
 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
 
 
Contratação de empresa especializada em recolhimento, tratamento e destinação final de resíduos de 

serviços de saúde, grupos A, B e E gerado pelas unidades de Saúde, PSFs, laboratórios, consultórios 

dentários, farmácias, pronto socorro, hospitais e clínicas, do município.                   

 

A empresa vencedora deverá coletar aproximadamente estimado em 6000 (seis mil) quilos/mês de 

resíduos de serviços de saúde, as coletas serão realizadas a cada trinta (30) dias. 

 
Os locais de armazenamento para o recolhimento do lixo deverá será indicada pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BURITIS-MG, a qual deverá providenciar acesso para estacionamento e manuseio dos 
recipientes contendo os resíduos. O destino final do lixo e o local de tratamento – descaracterização - 
destes resíduos serão de responsabilidade da empresa vencedora. 

 

Os resíduos deverão ser identificados, armazenados, acondicionados e pesados pela contratante antes da 

coleta, e repesados pela contrata na sede de sua empresa. Os resíduos serão entregues à contratada, 

mediante fiscalização de funcionário da Prefeitura. 

 

Obs.: caso o produto supere a quantidade mínima estabelecida, a diferença apurada será remunerada em 

conformidade com o valor unitário por quilo excedente. 

 

 

Buritis-MG., 04 de Janeiro de 2016.  
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Termo de Referência 
 

 
01. DO OBJETO 
 
1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada no em 
coletar, transportar, tratar e dar o destino final às cinzas dos resíduos de serviços de saúde da classe 
“A”,”B” e “E” gerados pelas unidades de saúde sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal, de acordo 
com as resoluções CONAMA 358/05 e ANVISA 306. 
 
1.2. Para fins deste Termo de Referência, considerar-se-á compra(s), como sendo a coleta, transporte, 
tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde de Buritis MG. 
 
02. DA JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO  
 
2.1. A presente contratação é motivada pela necessidade de garantir a biossegurança no município, 
através da contratação de empresa especializada em resíduos de serviços de Saúde, cuja finalidade é 
coletar, transportar  e se responsabilizar pela destinação final do resíduo de serviço de saúde gerado nas 
unidades de saúde do município conforme as resoluções CONAMA 358/2005 e RDC 306/2004 da ANVISA 
. Os resíduos serão coletados no abrigo final do gerador em veículos licenciados, equipados com kits de 
segurança e conduzidos por motoristas até a Unidade de Tratamento adequada O carregamento e 
descarregamento é efetuado por funcionários devidamente treinados e equipados com Epi’s exigidos pela 
legislação Vigente. 

2.2. A presente proposição de contratação tomou como base o princípio da teoria de livre mercado, no 
qual os fornecedores concorrem na busca de oferecer o maior percentual de desconto, sem com isso, 
comprometer a qualidade, a confiabilidade, a continuidade de serviço. Tal princípio trará benefícios e 
economia substanciais ao serviço público, cujas políticas e diretrizes devem estar orientadas para 
garantir e maximizar a qualidade e a quantidade da prestação de seus serviços à população, ao menor 
preço possível.  

 
 
03. DOS SERVIÇOS   
 
 
3.1. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS  
  
3.1.1. Os serviços a serem prestados compreendem as seguintes etapas: 

 

3.1.1.1 Coleta - coleta nos locais de armazenamento externo previamente definido, dos resíduos já 

segregados e armazenados nos recipientes apropriados. a coleta deve ser realizada uma vez ao mês 

nas bombonas dispostas na área de armazenamento. 

3.1.1.2 Transporte - transporte será realizado em veículos apropriados na freqüência estabelecida. 

3.1.1.3 Destinação final - destinação final do resíduo conforme as regulamentações estabelecidas pelas 

normas do CONAMA, ANVISA e ABNT. 

 

3.1.2 - DA COLETA 

3.1.2.1 Dos locais de coleta:  

 

Local  Endereço Bairro 

Unidade Mista de Saúde   Rua São domingos, nº 107 Centro  
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ESF I - Israel Pinheiro Rua Nossa senhora da pena, nº 645 Israel 

Pinheiro 

ESF II -  São João Rua tiradentes, nº 727 São João 

ESF III - Taboquinha Avenida Nossa Senhora da Pena, nº 

484 

Taboquinha 

ESF IV - Centro Rua Floresta, nº 416 Centro 

ESF VI - Canaã Rua Gonçalves Rodrigues Ferreira, 

nº 735 

Canaã 

ESF VII - Veredas Rua Ceará, nº 236 Veredas 

Casa saúde e mulher Rua Rui Barbosa, nº 922 Centro  

Centro de Atenção 

Psicossocial 

Rua Serrana Bonita, nº 15 São João 

Abrigo João da Silva 

Santarém 

Av Jk, 163,  Canaã Canaã  

 
 
3.2. DA FREQUENCIA 
 
3.2.1.  A coleta será feita mensalmente em todos os locais descritos 
 
3.2.2  A freqüência da coleta poderá ser alterada, mediante entendimento entre as partes, desde que a 
licitante vencedora apresente proposta de manejo adequado para os resíduos da area de armazenamento 
temporário. entende-se como manejo adequado aquele que esteja em conformidade com a legislação e 
com as normas técnicas correlatas e, estejam de acordo com as melhores práticas ambientais atuais. 
 
 
04.  DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
PARA PARTICIPAR DO PROCESSO LICITATÓRIO, AS EMPRESAS DEVEM ESTAR EM DIA COM 
TODAS AS DOCUMENTAÇÕES E LICENÇAS APROPRIADAS PARA PRESTAR O SERVIÇO DO 
OBJETO DA LICITAÇÃO. SAO OS SEGUINTES DOCUMENTOS E LICENÇAS: 
 

4.1. Licença de operação ou autorização ambiental de funcionamento, para tratamento emitida pelo órgão 
de controle ambiental(estadual) o qual autoriza a empresa licitante a executar os serviços do objeto desta 
licitação. 

4.2 Licença de operação de transporte  emitida pelo órgão de controle ambiental (estadual) o qual autoriza 
a empresa licitante a transportar os resíduos dos serviços de saúde (grupos A, B e E)do objeto desta 
licitação. 

4.3 Licenças ambientais de Operação para destinação final emitida pelo órgão de controle ambiental 
(estadual) o qual autoriza a empresa licitante a destinar os resíduos tratados, caso o aterro pertença a 
terceiros, a licitante deverá apresentar autorização da proprietária do aterro para disposição dos resíduos 
devidamente tratados. 

   

       4.3.1 a empresa que não possuir aterro sanitário e fizer uso de aterro sanitário de terceiros, deverá 
apresentar: 
-autorização da empresa proprietária do aterro para destinação final dos resíduos provenientes da 
empresa licitante. 
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-cópia autenticada  das licenças de operação para destinação final, emitida pelo órgão de controle 
ambiental(estadual) em nome da empresa proprietária do aterro sanitário, para o qual serão destinados os 
resíduos. 
 
4.4 Comprovante de registro e quitação no conselho regional de engenharia, arquitetura e agronomia 
CREA, da empresa, em ramo de atividade compatível  com o objeto deste termo de referência , e de seus 
responsáveis técnicos, sendo invalida a certidão que não apresentar rigorosamente a situação atualizada   
da empresa, conforme resolução n 266/79 do CONFEA. as certidões emitidas em outros estados deverão 
conter o visto do CREA do estado de Minas Gerais, conforme a lei 5.194/66 e resolução 413/97. 
 
4.5 Comprovação de aptidão de desempenho de atividade pertinente ou equivalente, compatível em 
características , quantidade  e prazo, conforme dispõe a lei 8.666/93, através de atestados de capacidade 
técnica, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

         4.5.1 O nome do profissional deverá constar nos atestados de responsabilidade técnica e nos 
respectivos CAT(s). 

         4.5.2 A comprovação de que o(s) responsável(is) técnico(s) pertencente (s) ao quadro permanente 
da empresa licitante deve ser feito com a apresentação da carteira de trabalho ou contrato de trabalho, ou 
ainda, contrato social ou ficha de registro de empregado. 

4.6 A responsabilidade técnica pela execução dos serviços objeto desta licitação será do(s) profissional(is) 
a que se refere (m) o subitem 4.5.1o(s) qual(is) deverá(ão) ficar vinculado(s) aos serviços objeto deste 
termo de referência. 

4.7 Comprovação de atendimento as condicionantes das licenças constando o laudo do teste de queima. 

         4.7.1 Esta comprovação é exigida apenas para as empresas que utilizam a incineração como modo 
de tratamento de resíduos. 

         4.7.2 As empresas que não utilizam a incineração como meio de tratamento de resíduos estão 
dispensadas da apresentação da comprovação constante no item 4.7, mas deverão comprovar através de 
declaração assinada pelo responsável técnico da empresa, que utilizam outro meio de tratamento de 
resíduos de serviços de saúde que não seja incineração. 

        4.7.3 Respondera por fraude a empresa que der declaração falsa. 

4.8 comprovante da licitante de possuir certificado de registro no cadastro técnico federal de atividades e 
instrumentos de defesa ambiental do IBAMA - Instituto Brasileiro Do Meio Ambiente e dos recursos 
naturais renováveis, podendo ser em nome da empresa ou do dirigente da empresa.  

4.9 Comprovação de capacitação e treinamento do pessoal envolvido na prestação de serviços. 

4.10 aprovação do veiculo pelo INMETRO.  

 

05. OBRIGAÇÕES DAS PARTES  
 
5.1 CABERÁ A LICITANTE VENCEDORA: 
 
5.1.1 Iniciar as atividades de prestação dos serviços na data estipulada na"ORDEM DE INICIO DE 

ATIVIDADES", emitida pela Prefeitura Municipal de Buritis. 

5.1.2 manter na operação de tratamento dos resíduos sólidos de saúde os padrões de emissão 

atmosférica com limites definidos no âmbito da resolução CONAMA nº316, de 29 de outubro 2002. 

5.1.3 disponibilizar à prefeitura, nos locais de coleta, contenedores (bombonas/baldes) em quantidades e 

capacidades adequadas a demanda, que serão identificadas com numeração e símbolos de acordos com 

as normas vigentes. 

5.1.4 Orientar as unidades gerados de resíduos de saúde do Município quanto à rotina de coleta desses 

resíduos, por parte da mesma. 
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5.1.5 Recolher regularmente os resíduos de serviços de saúde, cujo locais e freqüências de coleta estão 

relacionados no item 3.1.2.1 deste termo de referência. apos a coleta deverão ser repostos nos locais de 

armazenamento contenedores vazios. 

5.1.6 Manter os Resíduos de serviços de saúde segregados e acondicionados pela prefeitura no(s) 

local(is) e freqüência de coleta(s) combinados entre as partes e, transportados ao local de tratamento e 

destinação final em veículos apropriados e identificados de acordo com as normas da ABNT, ANVISA, 

CONAMA e das demais legislações pertinentes. 

5.1.7 Pesar os resíduos coletados de acordo com a freqüência de coleta descrita no termo de referencia, 

com fornecimento mensal de comprovante da pesagem realizada por local de coleta e pesagem total de 

todas as unidades gerados de RSS - resíduos de serviços de saúde. conforme relação do item 3.1.2.1 do 

termo de referência. 

5.1.8 Permitir ao pessoal da fiscalização da prefeitura, livre acesso a todas as sua dependências, 

possibilitando o exame das instalações e também das anotações relativas às maquinas veículos, 

equipamentos, ao pessoal e ao material, fornecendo todos os dados e elementos referentes aos serviços, 

quando for solicitado. 

5.1.9 Manusear contenedores/bombas e recipientes com o Maximo de cuidado, para não danificá-los e 

evitar o rompimento dos sacos de lixo. 

5.1.10 Substituir imediatamente o contenedor/ bomba ou outro recipiente que apresentar algum outro tupi 

de imperfeição. 

5.1.11 Fornecer uniformes, EPI's com certificação e demais materiais adequados ao serviço, com 

qualidade para garantir a segurança e bem estar do empregado. 

5.1.12 Dispor de balança nos veículos para pesagem dos veículos com comprovante de aferição das 

balanças, antes do inicio dos serviços. 

5.1.13 Realizar os serviços de coletas com veículos automotores, maquinas e maquinas e equipamentos 

adequados e eu atendam as exigências legais e normas da ABNT, disponíveis na data do início da 

execução do contrato, ou seja, que os equipamentos estejam devidamente instalados nos chacis dos 

veículos e que o conjunto esteja sempre em perfeitas condições de operação, abrangendo? perfeito 

funcionamento do velocímetro; hodometro e tacógrafo; perfeito estado de conservação e pintura; limpeza 

geral dos veículos e equipamentos e lavagem diária, com jato d'água preferencialmente quente e sob 

pressão, e desinfecção simultânea de área com hipoclorito de sódio ou produto similar, dos caminhões 

veículos leves da coleta e transporte de resíduos de serviços de saúde e contenedores/bombas bem como 

respeitando os limites estabelecidos em lei para fonte sonoras e emissão de poluentes. 

5.1.14 Providenciar de imediato a substituição de equipamentos que estejam em manutenção preventiva 

ou que estejam avariados. 

5.1.15. Dispor de local adequado para lavagem diárias dos caminhões, veículos utilitários e 

contenedores/bombonas, devendo possuir um sistema de captação das águas servidas a rede coletora e 

tratamento publico de esgoto, atendidos os padrões de lançamento estabelecidos pelo órgão competente, 
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com a devida autorização do órgão ambiental, ou a um sistema de tratamento adequado igualmente 

licenciado pelo órgão ambiental. 

5.1.16 Admitir mãos de obra necessária devidamente qualificada ao desempenho dos serviços contratados 

correndo por sua conta também os encargos e demais exigências das leis trabalhistas, previdenciárias, 

fiscais, comerciais e outras, bem como indenização de acidente de trabalho de qualquer natureza, 

respondendo a licitante vencedora pelos danos causados por seus empregados, auxiliares e prepostos ao 

patrimônio publico ou a outrem. 

5.1.17 Prover a capacitação e o treinamento inicial de forma continuada do pessoal envolvido na prestação 

dos serviços. 

5.1.18 Manter um profissional como responsável técnico com a qualificação de engenheiro habilitado junto 

ao CREA/MG, com conhecimento técnico na área de limpeza/coleta, transporte e tratamento dos resíduos 

de serviços de saúde, para supervisionar a execução dos serviços contratados. 

5.1.19 Apresentar nos locais de trabalho os funcionários devidamente asseados, uniformizados e com os 

EPI's .  

5.1.20 Instalar nos locais relacionados no termo de referência os contenedores/ bombonas, em quantidade 

e capacidade adequada a demanda, para a perfeita execução dos serviços nos locais de coleta 

estabelecidos equipamentos adequados para deposito dos RSS. 

5.1.21. Comunicar a prefeitura a presença de resíduos  cujo depósito não seja autorizado pelas 

autoridades competentes, ou que prejudiquem ou danifiquem seus equipamentos e coloquem em risco a 

integridade física de seus funcionários, tais como explosivos, corrosivos ou similar que ficará então 

integralmente responsável pelo destino desse material, à sua conta e risco. 

5.1.22.  Utilizar-se de mão de obra qualificada e legalmente habilitada para os serviços de coleta, 

transporte, tratamento e destino final dos resíduos com comprovação por escrito dos treinamentos 

realizados, contemplando inclusive aspectos relacionados à segurança, higiene e aos riscos ocupacionais, 

devendo observar todas as normas internas da prefeitura, bem como as que regem os serviços objeto da 

licitação. 

5.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
5.2.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 
 
5.2.2. Deixa a área de coleta livre e desimpedida; 
 
5.2.3. Acondicionar os resíduos de saúde de acordo com as exigências legais e às normas da ABNT. 
 
5.2.4. Acompanhar a coleta nos locais indicados; 
 
5.2.5. Manter na área de armazenamento externo a guarda dos containers de resíduos, até a coleta, não 
fazendo a manutenção dos sacos fora das bombonas de lixo. 
 
06. ESTIMATIVAS: PRODUÇÃO MENSAL  
 
 

ITEM DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS UNID QNT. 
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SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL 
DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B 
e E,  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BURITIS.MG. 

KG 

6000 
O 
 
 
07. DO PAGAMENTO  
 
7.1.  O pagamento das notas fiscais/faturas será efetuado a Contratada conforme especificado no presente 
Edital. 

 

08. DAS DOTAÇÕES E RECURSOS  
8.1. As despesas correrão por conta das seguintes dotações e recursos: 

8.1.2. Manutenção de Atividades Administrativas - UMS 

8.2. Dotações: 02.08.02.10.302.0012.2123.3.3.90.39.00 Ficha: 887;   

8.3. Fontes: 149 

 

09. DAS PENALIDADES  
 
9.1. Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, a Contratada estará sujeita às 
sanções previstas no presente Edital, sem prejuízo das demais penalidades legais cabíveis. 

                                                                               
 
                                                                      
 
Solicitante:  

 

 

Iolanda Freitas Soares 
Secretária Municipal de Saúde 

 

 

 

Aprovo o Presente Termo de Referência 

 

 

 

 

João José Alves de Souza 
Prefeito Municipal de Buritis-MG 
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ANEXO II – DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO 

 
 
 
 

PREGÃO N° 004/2016 - TIPO PRESENCIAL. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 380/2015. 
 
 
 
 
A empresa........................................................, CNPJ n......................................, declara, sob 
as penas da Lei, que atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para 
participar do Pregão Presencial nº 004/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
Data e local 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________ 
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 
 

 
 
 
CARIMBO DA EMPRESA: 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO 

 
 
PREGÃO N° 004/2016 - TIPO PRESENCIAL. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 380/2015. 

 
 
 

 A Empresa.........................................................................., inscrito no CNPJ 

n°........................................., por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)........................................................, portador(a) da Carteira de Identidade 

no................................ e do CPF no .........................................., DECLARA, para fins do disposto 

no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 

de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo a partir de quatorze anos, na condição 

de aprendiz 

 

 
  ..................., ........... de .................................................. de ............... 
 
 
 
Nome do Representante Legal: ..................................................................................... 
 
Assinatura: ..................................................................................................................... 
 
CPF: ....................................................................... 
 
 
 
CARIMBO DA EMPRESA: 
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ANEXO IV - MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 

PREGÃO N° 004/2016 - TIPO PRESENCIAL. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 380/2015. 
 

PROCURAÇÃO 

A empresa __________________________________________________, CNPJ n.º 
_______________________________________________________, com sede à 
__________________________________________________, neste ato representada 
pelo(s) Sr(a).__________________________________________________, na qualidade 
de____________________________________________ da referida empresa, portador da 
carteira de identidade Nº__________________, CPF Nº___________________________, 
residente à______________________________________________, na cidade de 
___________________________, estado de_______________________,  pelo presente 
instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o 
Senhor(es)________________________________________, portador da carteira de 
identidade Nº__________________________, CPF Nº___________________________, 
residente à_______________________________________________________, na cidade 
de ___________________________, estado de_______________________, a quem 
confere(m) amplos poderes, para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) 
praticar os atos necessários para representar a outorgante na  licitação na modalidade de 
Pregão Presencial n.º 004/2016 (ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos 
recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir 
de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, 
confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, 
podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, 
dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma 
licitação). 

-------------------------------------, ------ de --------------------- de 2016. 

------------------------------------------------------------------------ 
assinatura 

 

RECONHECER FIRMA(S) 
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ANEXO V - MINUTA CONTRATO ____/______ 
 
 
PREGÃO N° 004/2016 - TIPO PRESENCIAL. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 380/2015. 
 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM PREFEITURA MUNICIPAL DE ______________  E A EMPRESA 
______________________________. 
 

Contrato que entre si fazem PREFEITURA MUNICIPAL DE____________________, denominada 
CONTRATANTE, neste ato representada pelo Sr., ____________________, e a Firma ----------, CNPJ nº --------
----, situada à --------, -------, Bairro -------,  na cidade de --------------, Estado de ............., denominada 
CONTRATADA, representada por -------------, inscrito no CPF nº ---------------, de conformidade com a Licitação 
Pregão Presencial nº 042/2014, julgada dia ---- de --------de ------------, mediante as seguintes cláusulas e 
condições; 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Tem por finalidade contratação de empresa especializada em prestação de serviços 
de coleta, transporte, incineração e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde, conforme 
abaixo especificados: 

 
GRUPO DE RESÍDUOS A, B e E 

 
Item Qtde 

estimada 
de 

quilos/mês  

Unid Descrição Valor 
Unitário 

por Quilo 

Valor 
Mensal 

Valor Unitário 
por Quilo 
excedente 

01 6000 Quilos 
 
. 

Prestação de serviços de 
coleta,transporte,transbor
do, tratamento e 
disposição final de 
resíduos de serviço de 
saúde do Grupo A e E 
conforme resolução 
CONAMA (Conselho 
Nacional de Meio 
Ambiente) nº 358 de 29 
de abril de 2005 e RDC 
306 de  07 de setembro 
de 2004 da ANVISA 
(Agencia Nacional de 
Vigilância Sanitária) 
gerados pela  
PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
BURITIS-MG 
Obs.: caso o produto 
supere a quantidade 
mínima estabelecida, a 
diferença apurada será 
remunerada em 
conformidade com o valor 
unitário por quilo 
excedente. 

R$ 
 

R$ 
 

R$ 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa se responsabiliza pela execução dos serviços imediatamente após a 
assinatura deste instrumento e assim que forem sendo requisitados, mediante requisição emitida pelo órgão 
competente do CONSÓRCIO 



GOVERNO MUNICIPAL DE 

BURITIS 
Estado de Minas Gerais 

Prefeitura - Av. Bandeirantes, 723 - Centro - CEP 38.660-000 - Fone (38) 3662-3250/3034 - www.buritis.mg.gov.br 

CLÁUSULA TERCEIRA - O valor total estimado do objeto deste contratado será de R$ ---------(------------). 

CLÁUSULA QUARTA - Os pagamentos serão efetuados em até trinta dias, após a apresentação da nota fiscal 
pela contratada, na Secretaria da Fazenda, sediada na sede da Prefeitura, com a descrição dos serviços 
executados. 

 
CLÁUSULA QUINTA - O prazo para vigência do contrato será de 12 (doze) meses, à partir da data 

de sua assinatura, podendo, a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS-MG, ser prorrogado por 
igual período, por quantas vezes forem necessários, obedecidas as prescrições legais. 
 
CLÁUSULA SEXTA - O valor da proposta não poderá sofrer reajustes ao longo da execução do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - A execução do presente contrato será de responsabilidade do Contratado, estando 
obrigado a cumprir todas as cláusulas constantes do Edital Pregão Presencial 004/2016. 
 
CLÁUSULA OITAVA – Constituem obrigações da Contratada: 
 

a) Executar as coletas uma vez por mês, na sede do município. 
b) Executar, de forma regular e nas condições requisitadas, dos serviços licitados, conforme especificado no 

Edital e em seus anexos; 
c) Providenciar a imediata correção de eventuais deficiências apontadas pela Contratante quanto ao à 

execução dos serviços contratados; 
d) Zelar pela boa execução do Contrato, de modo que a execução dos serviços seja realizada com esmero e 

perfeição; 
e) Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas decorrentes do presente Contrato, tais 

como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de 
classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados ou prepostos, 
ficando a Contratante isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos. 

f) Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, durante a execução 
contrato. 

g) Para armazenamento temporário dos resíduos gerados, será disponibilizado em regime de comodato 
bombonas de 200 litros de acordo com o volume produzido pelo município. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
9.1 - Em caso de inexecução, parcial ou total, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, 
inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a CONTRATADA estará sujeita 
às seguintes penalidades, garantida prévia defesa: 

a) multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da Nota de 
Empenho pela recusa em recebê-la no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente 
convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

b) advertência escrita pelo descumprimento de cláusulas editalícias; 
c) multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (três décimos por cento), calculada sobre o 

valor total da Nota de Empenho, por dia de inadimplência na entrega, até o limite de 03 (três) dias úteis, 
caracterizando inexecução parcial. 

d) multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da Nota de 
Empenho, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando inexecução total do mesmo.  

e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Municipal por prazo de até 02 (dois) anos, nos casos de reincidência de descumprimento de cláusulas 
contratuais; e 

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 

g) Rescisão do contrato. 
  

9.2 - As penalidade aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força maior, 
devidamente justificadas e comprovadas, à juízo da Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – Constitui obrigações da Contratante. 
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10.1. Fornecer à contratada os locais de recolhimento dos resíduos objetos deste contrato, com prévio 
agendamento de datas e horário para recolhimento;  
10.2. Manter um funcionário responsável por acompanhar a coleta dos resíduos no período determinado 
na cláusula segunda, o qual deverá assinar o documento para controle da Contratada.  
10.3. A Contratante deverá manter as bombonas em local de fácil acesso para que possam ser recolhidas 
pelos funcionários da Contratada; 
10.4. Manter sob sua guarda e responsabilidade os recipientes de propriedade da contratada cedidos em 
comodato para acondicionamento dos resíduos ate sua coleta e transporte. 
10.5. Fiscalizar a execução dos trabalhos, exigindo alterações que entender necessárias e dar aceite dos 
serviços realizados ao termino das tarefas acordadas. 
10.6. Efetuar o pagamento dos produtos licitados, conforme especificado na Cláusula Quarta deste 
instrumento; 
10.7. É de inteira responsabilidade da Contratante a conservação e adequada utilização da(s) Bombona(s) 
que ora lhe é / são entregue(s) pelo regime de comodato. 
10.8. Propiciar à contratada estacionamento próprio e específico para a realização da coleta dos resíduos, 
sob pena de arcar com eventuais multas de trânsito aplicadas no veículo da contratada no momento da 
coleta. 
10.9 – Executar todos os procedimentos de armazenamento, acondicionamento temporário, segregação 
correta dos resíduos de acordo com as Normas estabelecidas pela legislação pertinente e o PGRSS – 
Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. 
 
10.9.1 – Executar a identificação, acondicionamento e armazenamento correto de todos os resíduos do 
Grupo B destinados ao tratamento e destinação final. 
 
10.9.2 – Efetuar os pagamentos nos prazos estabelecidos neste edital. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – As despesas correrão por conta da Dotação Orçamentária de nº: 
_______________________________________. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - É expressamente proibida a cessão integral ou parcial do objeto do 
presente contrato, salvo autorização por escrito da administração municipal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fica eleito o Fórum da Comarca de Buritis-MG,  para dirigir quaisquer 
dúvida oriunda do presente Contrato. 
 
E, por estarem assim, justo e contratados assinam as partes em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na 
presença de 02 (duas) testemunhas que também o assina. 
 
_______________________, ______ de _______________ de 2016. 
 
 
Prefeitura  
CONTRATANTE      CONTRATADA 

 
 
TESTEMUNHA       TESTEMUNHA 
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ANEXO VI - PROPOSTA DE PREÇO 

 

 

PREGÃO N° 004/2016 - TIPO PRESENCIAL. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 380/2016. 
 
Razão Social do Licitante:______________________________________________________________________ 
 
CNPJ:______________________________________ Insc. Estadual:____________________________________ 
 
Endereço:____________________________________________________________________________________ 
 
Cidade:__________________________________________________________Estado:______________________ 
 
Tel:___________________________________________ Fax:_________________________________________  
 

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DE CONTRATO: 
 

Nome:________________________________________________________________________________________ 
 
Identidade:__________________________________________________- Org. Expedidor:___________________ 
 
CPF:______________________________________________________    Estado Civil:_____________________  
 
Endereço:___________________________________________ Cidade:___________________________________ 
 
 
 
 

GRUPO DE RESÍDUOS A, B e E 

 
Item Qtde 

estimada de 
quilos/mês 

Unid Descrição Valor 
Unitário 

por 
Quilo  

Valor 
Mensal 

Valor 
Unitário por 

Quilo 
Excedente 

01 6000 Quilos 
 
 

Prestação de serviços de 
coleta,transporte,transbordo, 
tratamento e disposição final de 
resíduos de serviço de saúde do 
Grupo A e E conforme 
resolução CONAMA (Conselho 
Nacional de Meio Ambiente) nº 
358 de 29 de abril de 2005 e 
RDC 306 de  07 de setembro de 
2004 da ANVISA (Agencia 
Nacional de Vigilância 
Sanitária). gerados pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BURITIS-MG 
Obs.: caso o produto supere a 
quantidade mínima 
estabelecida, a diferença 
apurada será remunerada em 
conformidade com o valor 
unitário por quilo excedente. 

R$ 
 

R$ 
 

R$ 
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Validade da Proposta: ______/_______/_______. (mínimo sessenta dias)     
 
 
Prazo de Entrega: imediato após assinatura do contrato. 
 
 
Carimbo Padronizado(CNPJ). 
 
 
 
 Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima 
indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais 
nos submetemos incondicional e inteligente. 
 Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao 
presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
Assinatura:_________________________________________________________________________  
 
 
Data:_____/_____/____ 
 

 

 


