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ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADES 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 423/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 

 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, 

TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE 

(LIXO HOSPITALAR GRUPOS A1, A4, B e E) PROVENIENTE DAS UNIDADES 

PÚBLICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO (ESF´s), CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

NORMAS TECNICAS APLICAVEIS A DESTINAÇÃO DOS MESMOS.  

 

Nome/Razão Social: 

 

CNPJ: 

 

I.E. 

 

Cidade: 

 

Estado: 

 

CEP: 

 

Telefone: Fax: E-mail: 

Pessoa para contato: 

Recebi através do acesso à página www.saudades.sc.gov.br nesta data, cópia do instrumento 

convocatório da licitação acima identificada. 

Local: 

 

Data: ___/___/2014. 

 

 

Nome Responsável pelas informações: 

 

 
Objetivando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Saudades e essa Empresa, 
solicitamos a Vossa Senhoria o preenchimento e remessa do recibo de entrega do Edital supra, à 
ao Setor de Compras e Licitações do Município de Saudades, por via   postal,   pelo   fax 
(xx49) 3334-0127   ou   pelo   e-mail compras@saudades.sc.gov.br . O não encaminhamento 
do recibo exime a Comissão de Licitações da comunicação de eventuais retificações ocorridas 
no instrumento convocatório como de quaisquer informações adicionais.  

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.saudades.sc.gov.br/
mailto:compras@saudades.sc.gov.br
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PROCESSO DE LICITATÓRIO N°. 423/2014  
PREGÃO PRESENCIAL N°: 008/2014 
 
Data Emissão: 06/11/2014 
 
Forma de Julgamento: Menor Preço Global 
 
  
01 – PREÂMBULO:  
 
  
1.1 - O Município de Saudades, Estado de Santa Catarina, por intermédio de seu 
PREGOEIRO e Equipe de Apoio, designados pela Portaria n° 003/2014, comunica aos 
interessados que está promovendo o Processo Licitatório na Modalidade de Pregão 
Presencial n° 008/2014, do tipo Menor Preço Global e Presencial, sob regime de entrega 
imediata, conforme dispõe a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária 
da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal nº 010/2006, Lei 
Complementar n° 123/2006 e legislação vigente e pertinente à matéria. Os envelopes de nº 
01 contendo as propostas de preços e de nº 02, contendo a documentação de habilitação 
serão recebidos pelo pregoeiro, no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura 
Municipal, situado na Rua Castro Alves, 279, Centro, nesta cidade de Saudades - SC, CEP 
89.868-000, até às 09:00 horas do dia 26 de novembro iniciando-se a Sessão Pública no 
mesmo horário do mesmo dia e local.  
 
  
02 – DO OBJETO:  
 
2.1 - A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO 
FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE (LIXO HOSPITALAR GRUPOS A1, A4, B e E) 
PROVENIENTE DAS UNIDADES PÚBLICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO (ESF´s), 
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE E NORMAS TECNICAS APLICAVEIS A 
DESTINAÇÃO DOS MESMOS.  
  
 
03 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR NA LICITAÇÃO:  
 
3.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao 
objeto da contratação, que preencherem as condições de credenciamento e demais 
exigências constantes deste Edital. 
 
3.2 - Não poderá participar empresa concordatária ou que estiver sob regime de falência, 
concurso de credores, dissolução ou liquidação. 
 
3.3 - Que estejam reunidas em consórcio, ou seja, controladas, coligadas ou subsidiárias 
entre si qualquer que seja sua forma de constituição. 
 
3.4 - Estrangeiras que não funcionem no País. 
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3.5 - Será vedada a participação de empresas declaradas inidôneas por Ato do Poder 
Público de Saudades, ou que estejam temporariamente impedidas de licitar, contratar ou 
transacionar com a Administração Pública Municipal ou quaisquer de seus órgãos 
descentralizados (incisos III e IV do art. 87, da Lei nº 8.666/93).  
 
3.6 - Não poderá participar direta ou indiretamente da licitação, servidor, agente político ou 
responsável pela licitação, na forma do art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93.  
 
3.7 - A participação nesta licitação significará a aceitação plena e irrestrita dos termos do 
presente Edital e das disposições das leis especiais, quando for o caso. 
 
3.8 - DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  
3.8.1 As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem participar deste 
certame usufruindo os benefícios concedidos pela Lei Complementar nº. 123/2006, deverão 
observar o disposto nos subitens seguintes. 
3.8.2 A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento 
diferenciado previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, deverá ser comprovada, mediante 
apresentação da seguinte documentação: 
a) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede do licitante onde conste o seu 
enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa. As sociedades simples, 
que não registram seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar certidão do Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas atestando seu enquadramento nas hipóteses do art. 3º da Lei 
Complementar nº. 123/2006. A Certidão deve estar atualizada, ou seja, emitida a menos de 
120 (cento e vinte) dias da data marcada para a abertura da presente Licitação. 
b) Declaração de enquadramento em conformidade com o art. 3º da Lei Complementar nº. 
123/2006, afirmando ainda que não se enquadram em nenhuma das hipóteses do § 4º do 
art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006, sendo esta, assinada pelo administrador da 
empresa. 
3.8.3 Os documentos para fins de comprovação da condição de microempresa e empresa de 
pequeno porte deverão ser apresentados fora dos envelopes, no ato de credenciamento das 
empresas participantes. 
  
04 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO:  
 
4.1 - No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, o pregoeiro receberá os 
envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos exigidos para a habilitação, 
em envelopes distintos, fechados, contendo, na parte externa, além do nome da empresa, a 
seguinte identificação: 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 
MUNICIPIO DE SAUDADES 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
ENVELOPE Nº 01 – Proposta Comercial  
PROPONENTE 
  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 
MUNICIPIO DE SAUDADES 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
ENVELOPE Nº 02 – Documentação 
PROPONENTE 
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4.2 - Fica a critério do licitante se fazer representar ou não na sessão. 
 
4.3 - A empresa participante deste processo licitatório que enviar representante legal deverá, 
até o horário indicado no preâmbulo deste Edital, apresentar-se o Pregoeiro e/ou Equipe de 
Apoio para efetuar seu credenciamento como participante deste Pregão, apresentando os 
seguintes documentos, em cópia autenticada ou cópia e respectivo original (em mãos) para 
autenticação: 
a) Caso o representante seja sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá 
apresentar: 
- Cópia do ato constitutivo ou do contrato social (acompanhado da última alteração), no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência 
de tal investidura; 
- Cópia da cédula de identidade; 
- Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação. 
b) Caso o representante seja preposto da empresa proponente, deverá apresentar: 
- Instrumento procuratório ou Carta de Credenciamento, de acordo com o Anexo II deste 
Edital devidamente autenticado em Cartório; 
- Cópia da cédula de identidade; 
- Cópia do ato constitutivo ou contrato social (acompanhado da última alteração contratual); 
- Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação. 
 
4.4 - A empresa que não se fizer representar deverá encaminhar, juntamente com os 
envelopes da proposta e da documentação, cópia do ato constitutivo ou do contrato social, 
bem como, declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, conforme o 
modelo do Anexo III. Tais documentos deverão ser encaminhados fora dos envelopes da 
Proposta e da Documentação, sob pena de impedimento em participar do certame. 
4.4.1 - O não comparecimento do titular e/ou do representante credenciado não enseja a 
inabilitação, nem a desclassificação do Licitante. A empresa que não se fizer representar 
participará do certame apenas com a sua proposta escrita. 
4.4.2 - A empresa que não se fizer representar fica automaticamente impedida de participar 
da fase de competição com lances verbais, da negociação de preços e de se manifestar 
motivadamente sobre os atos da Administração, decaindo, em consequência do direito de 
interpor recurso. 
 
4.5 - Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá representar mais de um Licitante. 
 
4.6 - Os documentos de credenciamento, os quais farão parte do presente processo de 
licitação, deverão ser entregues separadamente dos envelopes da Proposta e da 
Documentação. 
 
4.7 - Far-se-á o credenciamento até o horário estipulado para o início da sessão de 
processamento do pregão. 
  
 
05 - DA PROPOSTA COMERCIAL: 
 
5.1 - A Proposta Comercial contida no Envelope nº 01 deverá ser apresentada na forma e 
requisitos indicados nos subitens a seguir: 
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a) A proposta deverá ser elaborada conforme o edital, compreendendo o valor unitário e o 
valor total do item licitado, não podendo nenhum valor ser superior ao valor máximo 
estipulado no edital, anexo a este edital, sob pena de desclassificação da proposta.  
b) A proposta deverá ser elaborada com as seguintes discriminações, sob pena de 
desclassificação, com fundamento no inciso I do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, atualizada: 
- Todos os custos com equipamentos, veículos e máquinas; 
- Os serviços que serão definidos como cessão de mão de obra, para efeito previdenciário, o 
que será objeto de cláusula contratual específica, que deverão ser no mínimo de 35% (Trinta 
e cinco por cento) do valor; 
c) A proposta deverá ser apresentada em moeda corrente nacional. 
d) O preço dos serviços não poderá sofrer alterações em virtude de impostos, taxas, fretes, 
ou qualquer outra despesa. 
e) Conter prazo de validade da proposta de, no mínimo, sessenta (60) dias, contados da data 
limite para a entrega dos envelopes. Se o prazo for omitido, a proposta será considerada por 
60 (sessenta) dias, contados da data da apresentação.  
 
5.2 - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas 
implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem 
prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada no preâmbulo 
deste Edital. 
 
5.3 - O pregoeiro considerará como formal os erros de somatórios e outros aspectos que 
beneficiem a Administração Pública e não implique nulidade do procedimento.  
 
 
06 – DA HABILITAÇÃO: 
 
No envelope nº 02 – Documentação, deverão constar os seguintes documentos:  
 
6.1 - Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante Certidão Conjunta de 
Quitação de Tributos e Contribuições Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pela 
Procuradoria da Fazenda Nacional / Receita Federal do Brasil; 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do proponente, ou outra 
equivalente, na forma da Lei; 
e) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título 
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943.  
 
6.2 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
a) Certidão negativa de falência ou concordata ou certidão negativa de recuperação judicial 
ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.  
 
6.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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6.3.1 - Certidão da Pessoa jurídica emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia com jurisdição no Estado onde está sediada a empresa, com validade na data 
limite da entrega da documentação e das propostas. Não tendo a empresa o visto do CREA 
de SC, a mesma deverá apresentar o visto no ato da assinatura do contrato, no caso de 
vencedora da licitação. Face complexidade tecnológica dos serviços a Certidão de Pessoa 
Jurídica, expedida pelo CREA deverá obrigatoriamente, contemplar dentre os profissionais 
pelo menos (01) um Engenheiro Sanitarista ou Ambiental, conforme disposto no art. 18 da 
Resolução do CONFEA nº 218, de 29/06/1973; 
6.3.2 - Capacitação técnico-profissional: Capacitação técnico-profissional: comprovação do 
licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 
profissional de nível superior (Engenheiro Sanitarista ou Ambiental), detentor de Certidão de 
Acervo técnico (CAT) para execução de obra ou serviços de características semelhantes, 
devidamente registrado no órgão (CREA), devendo juntar para tais comprovações, os 
seguintes documentos: 
1. O vínculo do profissional com a empresa deverá ser comprovado através do: registro 
profissional na carteira do trabalho, acompanhado da cópia autenticada do registro do 
profissional no livro de registro de empregados da empresa; ou do contrato de prestação de 
serviço; ou, na hipótese do sócio ser também o responsável técnico pela empresa, deverá 
ser comprovado através do Contrato Social ou Alteração Contratual, em que conste cláusula 
que identifique essa condição. Este profissional será o responsável técnico pela prestação de 
serviços. 
2. Certidão da Pessoa Física emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 
CREA. 
 
6.4 – Licença de Operação (LO) expedidas pelo órgão competente, que contemple a coleta e 
transporte de resíduos de serviço de saúde em nome da proponente. 
 
6.5 – Licenças de Operação (LO) expedidas pelo órgão competente, que contemple o 
tratamento de resíduos de saúde por autoclavagem, incineração ou outro método eficiente 
que o substitua, em nome da proponente, conforme RDC nº 306/2004 da ANVISA;  
 
6.6 – Licenças de Operação (LO) expedidas pelo órgão competente, que contemple a 
destinação final de resíduos de serviço em nome da proponente; 
 
6.7 – Alvará Sanitário da sede da proponente; 
 
6.8 – Declaração de que a empresa proponente tem conhecimento do objeto e das 
condições locais de onde serão executados os serviços; 
 
6.9 – Declaração expressa da empresa licitante, sob as penas cabíveis, que não existem 
quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação e que a mesma não foi declarada inidônea por 
Ato do Poder Público, ou que esteja temporariamente impedida de licitar, contratar ou 
transacionar com a Administração Pública ou quaisquer de seus órgãos descentralizados 
(incisos III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93). 
 
6.10 – Declaração de que a empresa conhece na integra o Edital e se submete as condições 
nele estabelecidas. 
 
6.11 - Declaração da empresa proponente, sob as penas da Lei, que atende ao inciso V, do 
artigo 27, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que se refere ao inciso XXXIII, do artigo 
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7º da Constituição Federal, de que não possui em seu quadro de empregados, trabalhadores 
menores de dezoito anos realizando trabalhos noturnos, perigosos e insalubres, e de 
menores de dezesseis anos trabalhando em qualquer tipo de função, salvo na condição de 
aprendiz, a partir dos quatorze anos. 
 
Obs.: Os documentos de habilitação preliminar poderão ser apresentados em via original ou 
cópia autenticada por qualquer processo, sendo por tabelião de notas ou por servidor do 
Município de Saudades - SC., ou por publicação em Órgão de Imprensa Oficial.  
 
- O pregoeiro e a Equipe de Apoio farão consulta ao serviço de verificação de autenticidade 
das certidões emitidas pela INTERNET, ficando a licitante dispensada de autenticá-las. 
- Caso a validade não conste nas certidões, estas serão consideradas válidas por um 
período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissão. 
 
 
07 - DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO: 
 
7.1 - Aberta a Sessão Pública, os interessados ou seus representantes, devidamente 
credenciados, apresentarão declaração dando ciência de que cumprem plenamente os 
requisitos de habilitação (modelo sugestivo no ANEXO III do Edital) e entregarão os 
envelopes conforme item 04 do edital, sendo que esta declaração deverá ser apresentada 
juntamente com a procuração ou carta de credenciamento, porém fora dos envelopes. 
 
7.2 - Para fins de julgamento, o critério adotado para a adjudicação do objeto deste PREGÃO 
será o MENOR PREÇO GLOBAL. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem 
às exigências deste Edital, e que forem superiores aos valores máximos admitidos por item, 
conforme ANEXO I do Edital. 
 
7.3 - Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as Propostas Comerciais, que 
deverão estar em conformidade com as exigências do presente edital, ocasião em que se 
classificará a proposta de menor preço e aquelas que apresentem valores sucessivos e 
superiores até o limite de 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço. Não 
havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os 
autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e 
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. No caso de 
empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do 
número de licitantes. 
 
7.4 - No curso da Sessão Pública, os autores das propostas que atenderem aos requisitos 
dos itens anteriores, serão convidados individualmente, a apresentarem novos lances 
verbais e sucessivos, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a 
proclamação do vencedor. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, 
será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 
 
7.5 - A oferta dos lances deverá ser efetuada, no momento em que for conferida a palavra à 
licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo vedada à oferta de lance com vista ao 
empate, ou o uso de mais de quatro casas após a vírgula. Dos lances ofertados não caberá 
retratação. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, 
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço 
apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. Caso os licitantes não 
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apresentem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor 
preço e o valor estimado para a contratação, podendo, o pregoeiro, negociar diretamente 
com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
 
7.6 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as 
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
 
7.7 – Nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, após o encerramento da etapa 
competitiva, como critério de desempate, será dada preferência à contratação para as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, desde que o menor preço ofertado não seja 
de uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
7.7.1 – O empate mencionado no caput deste item será verificado na situação em que a 
proposta apresentada pela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte seja igual ou até 
5% (cinco por cento) superior à menor proposta apresentada na fase de lances, ocasião no 
qual proceder-se-á da seguinte forma: 
7.7.1.1 – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada, de acordo com 
o disposto no subitem 7.7.1, será convocada pelo pregoeiro, para no prazo de 5 (cinco) 
minutos, sob pena de preclusão, apresentar nova proposta de preço inferior àquela 
considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 
licitado. 
7.7.1.2 – Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na 
forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na situação definida no subitem 7.7.1, na ordem classificatória para o exercício 
do mesmo direito. 
7.7.1.3 – Em caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.7.1, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta. 
7.7.1.4 – Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, na 
própria sessão pública, após verificação da documentação de habilitação. 
7.7.1.5 – Se duas ou mais Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte apresentar 
propostas com valores iguais, o desempate será mediante sorteio. 
 
7.8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas válidas selecionadas e 
as não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-
se para as selecionadas o último preço ofertado. O pregoeiro verificará a aceitabilidade da 
proposta de valor mais baixo comparando-o com os valores máximos consignados no 
ANEXO I a este edital, fazendo dele parte integrante para todos os fins e efeitos, decidindo, 
motivadamente, a respeito. 
 
7.9 - Sendo considerada aceitável a proposta comercial da licitante que apresentou o menor 
preço, o pregoeiro procederá à abertura de seu envelope nº 02 - DOCUMENTAÇÃO, para 
verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas no item 6 deste Edital. 
Constatada a conformidade da documentação com as exigências impostas pelo edital, a 
licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto. 
 
7.10 - Em caso de a licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro a inabilitará 
e examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de 
classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a 
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respectiva licitante declarada vencedora. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço 
excessivo, o pregoeiro poderá negociar com a licitante vencedora, com vistas a obter preço 
melhor. 
 
7.11 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação neste 
certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (artigo 43, 
da Lei Complementar nº 123/2006). 
7.11.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da Microempresa 
ou Empresa de Pequeno Porte, será assegurado o prazo de 04 (quatro) dias úteis, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do 
certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (§ 1º 
do artigo 43, da Lei Complementar nº 123/2006). 
7.11.2 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º do artigo 43, da 
Lei Complementar nº 123/2006, implicará na decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
7.12 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro declarará o 
vencedor, proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para que manifestem a 
intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação, imediata e 
motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte da licitante, registrando na 
ata da Sessão Pública a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro 
de que todos os demais licitantes ficaram intimados para, querendo, se manifestar sobre as 
razões do recurso no prazo de 03 (três) dias, após o término do prazo do recorrente, 
proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo, em Secretaria. A ausência do 
licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se-á como renúncia 
ao direito de recorrer. 
 
7.13 - Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem 
prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais 
apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para a 
habilitação e dos recursos interpostos, estes, em conformidade com as disposições do item 
acima. A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo pregoeiro e por todos os licitantes 
presentes. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova 
data para a continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes 
presentes. 
 
 
08 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
 
8.1 - Tendo o licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão Pública do Pregão, terá 
ela o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões de recurso. As 
demais licitantes, já intimadas na Sessão Pública acima referida, terão o prazo de 03 (três) 
dias consecutivos para apresentarem às contrarrazões, que começará a correr do término do 
prazo da recorrente. 
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8.2 - A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são 
pressupostos de admissibilidade dos recursos. 
 
8.3 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do 
direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo pregoeiro à licitante vencedora e 
o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 
 
8.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 
procedimento. 
 
8.5 – O recurso não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 
atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
8.6 – O(s) recurso(s) será(ão) dirigido(s) à Prefeitura Municipal – Departamento de Compras 
e Licitações, e por intermédio do pregoeiro, será(ão) encaminhados ao Prefeito Municipal, 
devidamente informados, para apreciação e decisão, no prazo de 05 (cinco) dias. 
 
 
09 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:  
 
9.1 – A coleta será realizada com periodicidade quinzenal, junto as Unidades de Saúde do 
Município. 
 
9.2 – O lixo será transportado com meios e equipamentos de transportes hábeis e exclusivos 
para esta atividade, de propriedade e de responsabilidade de operação da empresa 
vencedora. 
 
9.3 – A proponente devera possuir licença ambiental de operação, para tratamento dos 
resíduos de serviços de saúde, ou em caso de não possuir sistema de tratamento para 
resíduos Classe I – Perigoso (NBR 10004/2004) a proponente poderá apresentar contrato de 
terceirização com empresa especializada, apresentando cópia do contrato e da licença 
ambiental de operação da referida empresa. 
 
9.4 – Devera a contratada apresentar, nos locais e nos horários de trabalho a serem 
acordados entre as partes, operários devidamente equipados e uniformizados, bem como 
providenciar os veículos, maquinas, equipamentos e materiais necessários a realização dos 
serviços; 
 
9.5 – Cada veículo coletor deverá ser acompanhado de uma equipe composta por 01 (um) 
motorista e 01(um) coletor (o qual não será necessário o motorista efetuar a coleta), devendo 
cada veículo dispor de todos os materiais necessários para realização das coletas; 
 
9.6 – Todos os resíduos coletados deverão ser transportados pela contratada até o local da 
destinação final a cargo da proponente que deverá ser licenciado pelos órgãos ambientais 
para deposito de resíduos até sua destinação final; 
 
9.7 – Para a execução dos serviços previstos nos parágrafos anteriores a licitante vencedora 
deverá ser detentora, no mínimo 01 (um) veículo especifico para a coleta de lixo hospitalar; 
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9.8 – Para execução do objeto do presente edital deverão ser observadas as normas do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente – 
IBAMA e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; 
 
9.9 - A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas aquisições, até 25% (vinte e cinco por cento), conforme 
dispõe o § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93 atualizada; 
 
9.10 – O contrato a ser firmado, na forma da minuta anexa a este Edital, terá vigência de 12 
meses, podendo ser prorrogado de acordo com a lei nº 8.666/93, desde que haja interesse 
da Administração.  
 
 
10 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE: 
 
10.1 – O pagamento será efetuado ATÉ O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE ao do serviço 
prestado, mediante o recebimento da Nota Fiscal, acompanhada das seguintes copias: 
10.1.1 - Cópia das Guias de Recolhimento do FGTS e INSS; 
10.1.2 – Sempre que solicitado enviar as certidões dos documentos vigentes exigidos no 
item 6.1, subitens “b a g” deste edital. 
 
10.2 - Durante os primeiros doze meses o valor mensal não sofrerá reajuste. Após será 
aplicada a variação do INPC acumulada nos últimos 12 (doze) meses ou de outro índice que, 
eventualmente o substitua. Na indisponibilidade do INPC de algum mês a ser considerado, 
se tomará o do mês imediatamente anterior disponível. 
 
 
11 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
 
11.1 - As despesas decorrentes deste Edital correrão por conta do orçamento do exercício 
financeiro de 2014/2015 do Fundo Municipal de Saúde:  
 
Despesa: 1268 - Manutenção das Atividades da Saudades 
 
Órgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 
Unidade: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 
Projeto/Atividade: 2.027 - Manutenção das Atividades da Saúde 
 
Elemento: 3.3.90.39.00.00 - Aplicações Diretas  
 
 
12 – DA ADJUDICAÇÃO:  
 
12.1 – Após a declaração do vencedor da licitação e, não havendo manifestação dos 
proponentes quanto à interposição de recurso, o pregoeiro opinará sobre a adjudicação do 
objeto licitado. No caso de interposição de recurso, caberá à Autoridade Competente, após 
decisão do recurso, opinar pela adjudicação do objeto licitado. A Autoridade Competente 
homologará o resultado da licitação, convocando o fornecedor para assinar o Contrato. 
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Adjudicado o objeto da presente licitação, o Município de Saudades – SC, emitirá a 
Autorização de Fornecimento para execução dos serviços. Caso a licitante vencedora 
recuse-se, injustificadamente, a prestar os serviços, no prazo e condições estabelecidas 
neste edital, a licitante subsequente na ordem de classificação, será notificada para fazê-lo 
nas condições por ela proposta, ocasião em que será realizada nova Sessão Pública, 
retomando-se a fase de habilitação, sem prejuízo de que o pregoeiro negocie, diretamente, 
com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
 
12.2 - Para o início dos serviços à empresa contratada deverá apresentar os seguintes 
documentos: 
a) Visto junto ao CREA/SC, em conformidade com o disposto na Lei nº. 5.194/66 e em 
consonância com o art. 1º, II, da Resolução nº. 413/97 do CONFEA, caso a empresa 
contratada seja sediada em outro Estado; 
b) ART’s de execução, que deverão ser entregues ao Município, antes da execução dos 
serviços, que responderá também perante a Administração por todos os atos e 
comunicações formais. 
 
 
13. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA: 
 
13.1 - A CONTRATADA assumirá responsabilidade pela entrega do objeto, bem como por 
quaisquer danos decorrentes da entrega, causados à esta Municipalidade ou aos terceiros. 
 
13.2 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do Contrato por não cumprimento do 
mesmo. 
 
13.3 - Caberá à Contratada: 
a) Obter e manter as Licenças de Operação e franquias sempre vigentes; 
b) O pagamento dos emolumentos prescritos em lei e observação de todas as posturas 
referente ao serviço; 
c) Manter em dia o pagamento da Taxa de Regulação à Agencia Reguladora, bem como as 
informações sobre a regulação e fiscalização dos serviços pela Agencia Reguladora. 
 
 
14. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 
 
 
14.1 - O Município ficará obrigado a: 
a) Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos 
produtos/serviços entregues ou prestados, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, 
anotando em registro próprias falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer 
fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da Contratada; 
b) Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições estabelecidas neste 
Edital; 
c) Aplicar à empresa vencedora as penalidades, quando for o caso. 
 
 
15 - PENALIDADES: 
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15.1 – Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se a licitante, 
convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar 
e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos 
sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo 
das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais: 
- multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato, se já assinado, ou 
estimado do contrato, se não assinado, por dia de atraso injustificado na execução do 
mesmo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias; 
- multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, se já assinado, ou estimado do 
contrato, se não assinado, pela recusa injustificada do adjudicatário em executá-lo. 
 
15.2 - Da aplicação das penas, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local. 
 
15.3 - O recurso ou o pedido de reconsideração relativo a penalidades acima dispostas será 
dirigido à autoridade que praticou o ato, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
 
 
16. ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO E DA AUTORIDADE COMPETENTE NO PREGÃO: 
 
16.1 – Caberá o pregoeiro, ainda, como parte das atribuições que lhe compete durante a 
realização deste Pregão: 
a) Coordenar o processo licitatório e conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 
b) Examinar a aceitabilidade da proposta ou do lance de menor preço, quanto ao objeto e 
valor, decidindo, motivadamente, a respeito da escolha que vier a ser adotada; 
c) Adjudicar o objeto deste Pregão à licitante vencedora, detentora da proposta considerada 
como a mais vantajosa para o Município, após constatado o atendimento das exigências 
deste edital, desde que não haja recurso; 
d) Receber, examinar e instruir os recursos contra suas decisões, relativamente a este 
Pregão; 
e) Encaminhar a autoridade competente o processo relativo a este pregão, devidamente 
instruído, após ocorrida a adjudicação, com vistas à homologação. 
 
16.2 – À autoridade competente caberá: 
a) Decidir os recursos contra os atos do pregoeiro; 
b) Adjudicar o objeto da licitação em caso de recurso, e; 
c) Homologar o resultado deste Pregão, após decididos os recursos porventura interpostos 
contra os atos do pregoeiro. 
 
 
17 - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
17.1 - A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou 
anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
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devidamente fundamentado, conforme dispõe o artigo 49 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 atualizada. 
 
17.2 - As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser feitas após 
declarada vencedora a empresa, quando serão registradas em ata, sendo vedada a qualquer 
licitante observações ou reclamações posteriores, a este respeito. 
 
17.3 - A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais 
e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os 
termos e condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
17.4 - Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação 
regedora, em especial a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 atualizada, Lei nº 10.520, de 
17 de julho de 2002 e o Decreto Municipal nº. 063/2006. 
 
17.5 - No interesse da Administração Municipal, e sem que caiba às participantes qualquer 
reclamação ou indenização, poderá ser: 
a) Adiada a abertura da licitação; 
b) Alteradas as condições do Edital, obedecido o disposto no § 4º do art. 21 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, atualizada. 
 
17.6 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
ANEXO I - Relação de Preços Máximos Admitidos por Item;  
ANEXO II - Modelo de Carta de Credenciamento;  
ANEXO III - Modelo de Declaração firmando o cumprimento aos requisitos de Habilitação; 
ANEXO IV - Modelo da Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte; 
ANEXO V - Modelo de Proposta; 
ANEXO VI - Minuta de Contrato.  
 
17.7 - Ao receberem cópia deste Edital, os interessados deverão deixar registrado na 
Prefeitura o endereço, telefone e fax, para qualquer comunicação. 
 
17.8 – Informações fornecidas verbalmente por elementos pertencentes à Administração 
Municipal não serão consideradas como motivos para impugnações. 
 
17.9 - Até dois (02) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
Pregão. Caberá a Autoridade Competente decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro 
(24) horas. Em caso de deferimento da impugnação contra o ato convocatório, será tomada 
uma das seguintes providências: 
a) Anulação ou revogação do edital; 
b) Alteração do edital e manutenção da licitação, republicação do edital e reabertura do 
prazo de publicidade; 
c) Alteração no edital e manutenção da licitação, dispensada nova publicação e reabertura 
do prazo nos casos em que, inquestionavelmente, a alteração não tenha afetado a 
formulação das propostas. 
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17.10 - Recomenda-se aos licitantes que estejam no local indicado do preâmbulo deste 
Edital, com antecedência de quinze (15) minutos do horário previsto. 
 
17.11 - É fundamental a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos 
direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer. 
 
17.12 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentação 
e/ou elaborarem proposta relativa ao presente PREGÃO. 
 
17.13 - Quaisquer pedidos de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de 
interpretação do presente Edital deverão ser dirigidos ao seguinte e-mail: 
compras@saudades.sc.gov.br , no endereço anteriormente citado, ou pelo telefone 49-3334-
0127. 
 
17.14 - Após a homologação do resultado do presente processo licitatório e, adjudicação do 
objeto ao vencedor, será este convocado para assinar contrato com o Município conforme 
minuta identificada como ANEXO VI a este edital, que fica fazendo parte integrante deste 
para todos os fins e efeitos. 
 
17.15 – O proponente vencedor deverá no prazo de dois (02) dias úteis a contar da data do 
recebimento da notificação, assinar o contrato. Farão parte integrante do contrato, todos os 
elementos apresentados pela licitante vencedora que tenham servido de base para o 
julgamento deste certame bem como as condições estabelecidas neste edital e seus anexos, 
independentemente de transcrição. 
 
17.16 - Se a licitante vencedora deixar de assinar o contrato dentro de dois (02) dias úteis, 
contados da data de recebimento da notificação, e sem justificativa por escrito aceita por 
esta Municipalidade, caducará o seu direito de vencedora, sujeitando-se às penalidades 
aludidas no presente Edital. 
 
17.17 - Ocorrendo à hipótese prevista no item anterior, o objeto da presente licitação poderá 
ser adjudicado às licitantes remanescentes, na ordem da classificação, nas mesmas 
condições propostas pela licitante vencedora, inclusive quanto ao prazo e preço. 
 
 
Saudades – SC, 06 de novembro de 2014  
 
  
  
DANIEL KOTHE 
Prefeito Municipal 
  
 
  
 
Visto e aprovado pela Assessoria Jurídica                          JULIANA DE OLIVEIRA 
                                                                                                Assessora Jurídica 
                                                                                                   OAB/SC 32.906 
 
 

mailto:compras@saudades.sc.gov.br
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ANEXO I 

 
 
 
 

RELAÇÃO DE PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS POR ITEM 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 423/2014 
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2014 
 

 
Item 01 
 
Preço Máximo Mensal: R$ 2.000,00 (dois mil reais) 
 
Especificação dos Serviços 
 
1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, 
TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE (LIXO 
HOSPITALAR GRUPOS A1, A4, B e E) PROVENIENTE DAS UNIDADES PÚBLICAS DE 
SAUDE DO MUNICIPIO (ESF´s), CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE E NORMAS 
TECNICAS APLICAVEIS. 
 
1.1. Para fins deste Edital, define-se como coleta regular, transporte, tratamento e 

remessa ao destino final dos resíduos sólidos de serviços de saúde oriundos de 
estabelecimentos públicos de saúde; 

1.2. Os serviços de recolhimento, transporte, tratamento e destino final dos resíduos 
sólidos sépticos gerados, estima-se uma quantidade de 3.000 (três mil) litros 
mensais, devidamente acondicionados em sacos plásticos especiais, conforme NBR 
9190 da ABNT, e executada por veículos leves, exclusivos para a atividade, de forma 
a não ocorrer problemas de espalhamento de resíduos e derramamento de líquidos 
percolados nas vias públicas. 

 
2. Metodologia de trabalho 
2.1. A coleta de resíduos sólidos sépticos oriundos dos estabelecimentos que prestam 
serviços de saúde deverá será feita de forma diferenciada e deverá ser executada no 
período compreendendo de segunda à sexta feira, nos turnos diurnos, em frequências 
quinzenais alternadas, nos estabelecimentos públicos de saúde. 
2.2. Na execução dos serviços, os coletores deverão apanhar no interior do estabelecimento 
os resíduos dispostos, transportá-los com o cuidado necessário e colocá-los ordenadamente 
no veículo de coleta. Para tanto, as unidades atendidas seguirão as Normas da ABNT 
quanto à coleta, separação e transporte dos resíduos na área interna do estabelecimento, e 
seus armazenamento e acondicionamento. 
2.3. Todos os resíduos coletados deverão ser alocados em local correto para coleta. 
2.4. A coleta deverá ser acompanhada por funcionário credenciado indicado pela 
Contratante; 
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2.5. Para efeito de ordenamento dos serviços, serão considerados resíduos de serviços de 
saúde aqueles pertencentes aos GRUPOS A1 e A4 (Infectantes com risco biológicos), B 
(produtos químicos e medicamentos) e E (perfurocortantes), 
2.5.1. Não estão inclusos os resíduos dos Grupos A2 (carcaças, peças anatômicas, vísceras 
e outros resíduos provenientes de animais submetidos a processos de experimentação com 
inoculação de microorganismos), A3 (feto, órgãos e peças anatômicas) e A5 (órgãos, 
tecidos, fluidos orgânicos contaminados com príons). 
2.5.2. Classificação conforme RDC nº. 306/2004 (ANVISA) e RESOLUÇÃO nº. 358/2005 do 
CONAMA. 
 
3. Dimensionamento dos recursos 
3.1. Para fins de dimensionamento dos recursos a serem alocados aos serviços, a 
proponente deverá disponibilizar para a execução dos serviços os quantitativos e mão de 
obra descritos nos itens 9.5 e 9.7 do Pregão Presencial nº. 008/2014. 
 
4. Especificações dos equipamentos e mão de obra 
4.1. O veículo a ser utilizado na coleta dos resíduos de serviços de saúde deverá ser do tipo 
Furgão ou baú, provido de carroceria revestida internamente com material de superfície lisa, 
impermeável e lavável, e apresentar capacidade mínima de 2,50 m3, e separação protetora 
entre a carroceria e a porta traseira do veículo, de forma a evitar que derrame o material na 
operação de coleta. 
4.2. Pessoal 
4.2.1. A composição para a execução dos serviços será de 01 (um) motorista, 01(um) coletor 
(o qual não será necessário se o motorista efetuar a coleta), e 01 (um) veículo apropriado e 
específico, já incluso percentual de reserva técnica. 
4.2.3. O(s) funcionário(s) da equipe de trabalho deverá(ão) apresentar-se uniformizada(os) e 
asseada(os), munida de todo ferramental necessário, com vestimenta e calçados 
adequados, bonés, capas protetoras e demais EPI´s/EPC´s (Equipamentos de Proteção 
Individual e Coletiva), quando a situação exigir. 
 
5. Disposição final dos resíduos oriundos de estabelecimentos públicos de saúde 
5.1. Concepção dos serviços: 
5.1.1. A disposição final dos resíduos de serviços de saúde do Grupo B, deverão ser em 
aterro sanitário Classe I (Industrial). Se o aterro sanitário não for de propriedade da empresa 
Contratada, a mesma deverá apresentar cópia do contrato de prestação de serviços, bem 
como cópia da Licença Ambiental de Operação – LAO desta empresa para a devida 
disposição final; 
5.1.2. Os resíduos dos Grupos A1, A4 e E, deverão ser tratados através do sistema de 
AUTOCLAVAGEM ou INCINERAÇÃO e de acordo com as exigências estabelecidas pela 
RDC nº. 306/2004 da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e da Resolução nº. 
358/2005 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), e a disposição final dos 
resíduos de serviços de saúde será executada pelo sistema de aterro sanitário em local de 
propriedade/responsabilidade da Contratada; 
5.1.3. A contratada no momento da assinatura do contrato deverá apresentar a Licença 
Ambiental de Operação – LAO, pertinentes aos serviços de coleta e transporte rodoviário, 
bem como a LAO de tratamento e disposição final dos resíduos de serviços de saúde. 
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ANEXO II 
 

 
 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 423/2014 
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2014 
 

 
 
  
 
Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ________________, portador(a) da Cédula de 
Identidade nº. _________________ e CPF sob nº._________, a participar da licitação 
instaurada pela Prefeitura Municipal de __________ / Fundo Mun. de Saúde, na modalidade 
Pregão Presencial, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes 
para pronunciar-se em nome da empresa __________________________, bem como 
formular propostas verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.  
 
  
 
  
 
_____________, em ____ de ______ 2014.  
 
  
 
  
 
 
  
 
____________________________________________  
 
Carimbo e Assinatura do Representante Legal 
 
 
 



  

____________________________________________________________________ 
Rua Castro Alves, 279 – CEP: 89.868-000 – Saudades, Santa Catarina. 
Fone/Fax: (49) 3334-0127 – CNPJ: 83.021.881/0002-35 
Site: www.saudades.sc.gov.br – E-mail: compras@saudades.sc.gov.br 

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADES 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

 
ANEXO III 

 
  
 
MODELO DE DECLARAÇÃO FIRMANDO O CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO  
 
  
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 423/2014. 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 
 
  
 
  
 
DECLARAMOS para fins de participação no procedimento licitatório – PREGÃO 
PRESENCIAL do Município de Saudades - SC, que esta empresa atende plenamente os 
requisitos necessários à habilitação, possuindo toda a documentação comprobatória exigida 
no item 06 do edital convocatório. 
 
 
 
 
 
 
_____________, em ____ de ______ 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________  
 
Carimbo e Assinatura do Representante Legal  
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ANEXO IV 

 
 
 
MODELO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
  
(Apresentar no credenciamento fora dos envelopes)  
 
 
__________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
_______________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) 
______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _______________, do 
CPF nº _______________, DECLARA, para fins do disposto na alínea “b” do subitem 3.8.2 
do Edital de Pregão Presencial nº 008/2014, sob as sanções administrativas cabíveis e sob 
as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 
 
 
 
( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº. 123, de 
14/12/2006.  
 
 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3.º da Lei Complementar nº. 
123, de 14/12/2006. 
 
 
 
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da 
Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.  
 
 
 
__________________, ____ de ____________ de 2014. 
 
 
 
__________________________________________  
 
Carimbo e Assinatura do Representante Legal  
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO:  
 
Assinalar com um “X” a condição da empresa.  
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ANEXO V 
 
  
MODELO SUGESTIVO DE PROPOSTA  
PROCESSO LICITATÓRIO N° 423/2014 
PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2014 
 
 
Nome da Empresa:  
CNPJ:  
Endereço:  
 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos produtos/serviços, objeto da presente 
licitação, modalidade Pregão Presencial, acatando todas as estipulações consignadas, 
conforme abaixo: 
 
Item 01 
 
Especificação do Produto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS 
RESIDUOS DE SAUDE (LIXO HOSPITALAR GRUPOS A1, A4, B e E) PROVENIENTE DAS 
UNIDADES PÚBLICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO (ESF´s), CONFORME LEGISLAÇÃO 
VIGENTE E NORMAS TECNICAS APLICAVEIS. 
 
Unidade: litros 
 
Quantidade: 3.000 
 
Valor total da proposta: R$ ________ (por extenso). 
 
Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, 
taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim 
como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a 
contratação. 
 
* Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital. 
 
* VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______________ (no mínimo, 60 - sessenta - 
dias da data-limite para a entrega dos envelopes). 
 
 
PRAZO DE ENTREGA: ____________________________(conforme item 9 do edital).  
 
DATA: .../...../.....  
  
 
__________________________________________  
 
Carimbo e Assinatura do Representante Legal  
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ANEXO VI 

 
MINUTA DE CONTRATO N° ..../2014 
 
Pelo presente instrumento de contrato em regime de execução parcelada, o MUNICÍPIO DE 
SAUDADES, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 
na Rua Castro Alves, 279, Centro, na cidade de Saudades - SC, com CNPJ sob nº. 
83.021.881/0002-35, neste ato representado pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde, Sr. 
DANIEL KOTHE, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Adão Dresch, neste 
Município de Saudades, SC, portador do CPF nº. 022.894.309-43 doravante denominado de 
CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa _______________ pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob n°. ____________ estabelecida a Rua __________, n°. ___, 
na cidade de __________ representada pelo seu representante Sr.______________ 
portador do CPF n° ____________ e Identidade n° ___________, residente no endereço 
__________ anteriormente mencionado, denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o 
presente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS 
RESIDUOS DE SAUDE ((LIXO HOSPITALAR GRUPOS A1, A4, B e E) PROVENIENTE DAS 
UNIDADES PÚBLICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO (ESF´s), CONFORME LEGISLAÇÃO 
VIGENTE E NORMAS TECNICAS APLICAVEIS, em decorrência do Processo Licitatório na 
Modalidade de Pregão Presencial n° 008/2014, e de conformidade com o que preceitua a Lei 
N° 8.666, de 21 de junho de 1993 atualizada, mediante sujeição mútua às seguintes 
cláusulas contratuais: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS DOCUMENTOS 
 
Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrição, todos os elementos que 
compõem o processo de licitação antes nominado, inclusive a proposta pela CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 
O presente contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO 
FINAL DOS RESIDUOS DE SAUDE (LIXO HOSPITALAR GRUPOS A1, A4, B e E) 
PROVENIENTE DAS UNIDADES PÚBLICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO (ESF´s), 
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE E NORMAS TECNICAS APLICAVEIS, conforme a 
seguir: 
 
ITEM 01 
UNIDADE: Litros  
QUANT.IDADE ESTIMADA: 3.000 
R$/MÊS:   
R$/TOTAL  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO 
 
3.1 – A coleta será realizada com periodicidade quinzenal, junto as Unidades Públicas de 
Saúde do Município. O lixo será transportado com meios e equipamentos de transportes 
hábeis e exclusivos para esta atividade, de propriedade e de responsabilidade de operação 
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da empresa vencedora. A proponente devera possuir licença ambiental de operação, para 
tratamento dos resíduos sólidos de serviços de saúde (lixo hospitalar), ou apresentar 
contrato de terceirização com empresa especializada, apresentando cópia do contrato e da 
licença ambiental de operação da referida empresa. Devera a contratada apresentar, nos 
locais e nos horários de trabalho a serem acordados entre as partes, operários devidamente 
equipados e uniformizados, bem como providenciar os veículos, maquinas, equipamentos e 
materiais necessários a realização dos serviços; Cada veículo coletor deverá ser 
acompanhado de uma equipe composta por 01 (um) motorista e de no mínimo 01 coletor (o 
qual não será necessário se o motorista efetuar a coleta), devendo cada veículo dispor de 
todos os materiais necessários para realização das coletas; Todos os resíduos coletados 
deverão ser transportados pela contratada até o local da destinação final a cargo da 
proponente que devera ser licenciado pelos órgãos ambientais para deposito de resíduos até 
sua destinação final; Para a execução dos serviços previstos nos parágrafos anteriores a 
licitante vencedora deverá ser detentora, no mínimo 01 (um) veículo especifico para a coleta 
de lixo hospitalar; No caso da proponente apresentar equipamentos e/ou veículos 
terceirizados ou alugados o contrato de terceirização ou aluguel deverá ter prazo de validade 
superior a 12 (doze) meses; Para execução do objeto do presente edital deverão ser 
observadas as normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, do Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente – IBAMA e da Agência Nacional de Vigilancia Sanitária – 
ANVISA; A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas aquisições, até 25% (vinte e cinco por cento), conforme 
dispõe o § 1° do artigo 65 da Lei n°. 8.666/93 atualizada. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
O preço ajustado para a execução do objeto constante da cláusula segunda será o seguinte: 
Valor mensal de R$ ...... (.........), O Valor total do Contrato é de R$ .......... (............). 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE 
 
Durante os primeiros doze meses o valor mensal não sofrerá reajuste. Após será aplicada a 
variação do INPC acumulado nos últimos 12 (doze) meses ou de outro índice que, 
eventualmente, o substitua. Na indisponibilidade do INPC de algum mês a ser considerado, 
se tomará o do mês imediatamente anterior disponível. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS E VIGÊNCIAS 
 
O prazo de vigência do Contrato Administrativo, decorrente deste procedimento licitatório 
será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da emissão da AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO podendo ser renovado por períodos de 12 meses, até o prazo máximo de 
60 (sessenta) meses, de acordo com Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, posto 
que tenha caráter continuado. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DESPESA 
 
Para cobrir a despesa decorrente da execução do objeto deste Contrato, serão empregados 
recursos: 
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Despesa: 1268 - Manutenção das Atividades da Saudades 
Órgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Projeto/Atividade: 2.027 - Manutenção das Atividades da Saúde 
Elemento: 3.3.90.39.00.00 - Aplicações Diretas  
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 
O Município por seus responsáveis fornecerá informações úteis, boas e necessárias, a 
perfeita execução dos serviços com vistas à execução do objeto deste Contrato, bem como, 
efetuarão o respectivo pagamento na data e condições aqui estabelecidas.  
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

a) Assumir a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuará, 
pelo fornecimento de equipamento, materiais, mão de obra, assim como, pelo 
cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como quaisquer danos 
decorrentes da realização destes serviços, causados a esta Municipalidade ou a 
terceiros; 

b) Obriga-se a cumprir todas as exigências das Leis e Normas de Segurança e Higiene 
de Trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual a todos 
os que trabalharem; 

c) Obriga a facilitar todas as atividades de fiscalização dos serviços que serão feitas por 
técnicos desta Municipalidade, fornecendo as informações e demais elementos 
necessários; 

d) Assumir integralmente a responsabilidade quanto aos encargos trabalhistas e sociais 
decorrentes da execução dos serviços; 

e) Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com 
as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, sob pena de rescisão do Contrato por não cumprimento do 
mesmo; 

f) Deverá cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, de 
acordo com o previsto no inciso V do artigo 27 da Lei n° 8666, de 21 de junho de 
1993, atualizada; 

g) Ser a única responsável civil, administrativa e criminalmente, por eventuais danos 
causados ao meio ambiente e a qualquer pessoa em razão de contaminação, 
acidentes ou qualquer outro fato decorrente da execução da prestação de serviços, 
desde o momento da coleta, durante o transporte e, inclusive, quanto ao destino final 
que for dado aos resíduos sólidos que constituem o objeto deste contrato; 

h) Assumir a defesa contra quaisquer reclamações ou demandas e arca com os 
respectivos ônus, por quaisquer danos que venham a ser causados durante o período 
de execução dos serviços ora contratados (coleta externa, transporte externo, 
tratamento e destinação final), por seus empregados ou prepostos, a qualquer 
pessoa, em quaisquer circunstâncias, pelos quais a CONTRATANTE sofra prejuízo 
ou venha a ser reclamada ou demandada em juízo ou extrajudicialmente; 

i) Fazer com que seus empregados e/ou prepostos trabalhem devidamente 
uniformizados e protegidos por EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) 
necessários ao trabalho e ao risco existente, obedecendo as normas de segurança e 
medicina do trabalho, conforme legislação em vigor; 
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j) Suportar integralmente as despesas de alimentação, hospedagem, deslocamento e 
transportes dos seus empregados, prepostos e contratados para a execução do 
objeto do presente certame, bem como os respectivos riscos; 

k) Prestar os serviços dentro das exigências dos órgãos ambientais federais, estaduais 
e municipais, com mão-de-obra especializada e qualificada, equipamentos, utensílios, 
conteineres, veículos, entre outros, para a competente execução dos serviços ora 
contratados; 

l) Apresentar ao Município, no prazo máximo de 10 (dez) dias após assinatura do 
contrato, a ART de execução dos serviços contratados, sob pena de motivo justo 
para rescisão contratual e aplicação das penalidades. 

 
Caberá ainda a CONTRATADA: 
 
a) Obter e manter todas as Licenças de Operação e franquias sempre vigentes; 
b) O pagamento dos emolumentos prescritos em lei e observação de todas as posturas 
referente ao serviço; 
c) Manter em dia o pagamento da Taxa de Regulação da Agencia Reguladora, bem como as 
informações sobre a regulação e fiscalização dos serviços. 
 
CLAÚSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 
 
Este Contrato vincula-se ao Edital de Pregão Presencial n°. 008/2014, para todos os efeitos 
legais e jurídicos, aqueles consignados na Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 
consolidada, com as alterações posteriores, especialmente nas dúvidas, contradições e 
omissões. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES 
 
Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, garantida a prévia defesa em 
processo regular, poderá o MUNICÍPIO, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções, a 
serem registradas junto ao SICAF, conforme o caso, sem prejuízo das demais cominações 
aplicáveis: 
- Advertência, quando houver qualquer paralisação não autorizada ou quando houver 
descumprimento de qualquer cláusula do Edital ou do Contrato, e/ou nas faltas leves que 
não acarretem prejuízos de monta à execução do contrato, não eximindo o advertido das 
demais sanções ou multas; 
- Multas de: 
a) 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato pela inexecução parcial e; 
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato pela inexecução total. 
Obs.: A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez 
comunicada oficialmente, sem prejuízo de outras cominações cabíveis.  
 
- Suspensão, por até 2 (dois) anos, de participação em licitações do Município, no caso de 
inexecução parcial ou total do contrato, sendo aplicada segundo a gravidade e se a 
inexecução decorrer de violação culposa da contratada; 
 
- Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
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licitante ressarcir o MUNICÍPIO pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no subitem anterior. 
 
A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 
a) Pelo não cumprimento dos prazos e condições estabelecidas neste contrato; 
b) À licitante que tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos deste contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES 
 
A contratada se obriga a manter durante a vigência contratual, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação que lhe deu origem, sob pena de motivo justo para rescisão 
e aplicação de penalidades. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
Da penalidade aplicada caberão recursos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, a 
autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada a mesma até o 
julgamento do pleito. 
 
Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
A fiscalização será efetuada pela Secretaria da Saúde. 
 
A fiscalização exercerá controle rigoroso quanto à qualidade dos serviços prestados. 
 
A empresa contratada deverá informar à fiscalização os casos de depósitos irregulares de 
resíduos e/ou falta de recipiente adequado. 
 
As reclamações entre a contratada e a fiscalização será feita mediante ofício protocolado. 
 
A fiscalização terá acesso livre às dependências, instalações e maquinário da contratada, 
que deverá sempre que solicitado, complementar as informações que o Município entender 
necessárias.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA LIBERAÇÃO 
 
Este Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos pelo disposto no Art. 65 da Lei n° 
8.666 de 21 de junho de 1993 consolidada, sempre através de Termo Aditivo, numerado em 
ordem crescente. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO 
 
O presente contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 
 

a) Por ato unilateral, escrito, do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a 
XII e XVII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93; 
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b) Amigavelmente por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio com 
antecedência mínima de trinta (30) dias, não cabendo indenização a qualquer uma 
das partes, resguardado o interesse público; 

c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 
 
§ 1º - O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou 
contratuais, assegura ao CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, 
independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial. 
§ 2º - A rescisão do contrato, com base no parágrafo anterior, sujeita à CONTRATADA a 
aplicação das penalidades relacionadas na cláusula décima primeira deste contrato. 
§ 3º - Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e 
garantido o contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS 
 
O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/93 de  
21/06/93, suas alterações. 
 
Parágrafo Único – Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, 
recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do Direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO 
 
Fica eleito o Foro da Comarca de Pinhalzinho - SC, com renúncia expressa de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para nele serem dirimidas dúvidas e questões oriundas 
do presente contrato. 
 
E, por estarem acordes, as partes assinam este instrumento em 3 (três) vias de igual forma e 
teor, na presença das testemunhas abaixo. 
 
 
______________ - SC, .... de ......... de 2014.  
 
  
 
ADM. FMS ....................  
 
Contratante Contratado  
 
 
 
TESTEMUNHAS:  
 
.............................................  ......................................................... 
 
Nome:     Nome:  
 
CPF -      CPF –  

 


