
 

 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ - SP avisa, que encontra-se aberto o 

Processo de Licitação nº 014/2017, modalidade Convite de Preços nº 08/2017, em regime de execução 

indireta com empreitada por preço global, tipo Menor Preço.  

OBJETO: A contratação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos 

resíduos dos serviços de saúde, enquadrados nos grupos “A”, “B” e “E” da Resolução CONAMA n° 

358/05, Resolução SMA 33/2006 e Resolução RDC ANVISA nº 306/2004, gerados no Município de 

Catiguá, pelo período de 12 (doze) meses. 

 A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 17 DE MARÇO DE 2017, às 13:30 HORAS. 

O edital em inteiro teor e seus anexos estará à disposição dos interessados, a partir de 03 DE 

MARÇO DE 2017, das 09:00 às 17:00 horas, no Paço Municipal, sito à Avenida José Zancaner, nº 312, 

Centro - CEP 15.870-000, na cidade de Catiguá, Estado de São Paulo, maiores informações pelo telefone 

(17) 3564-9500. 

O presente AVISO é Publicado por afixação para os fins do Parágrafo 3º, do artigo 22 da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações posteriores, nesta data.  

 

Prefeitura Municipal de Catiguá -SP, 08 de março  de 2017. 

 

 

 

 

 

 

VERA LÚCIA DE AZEVEDO VALLEJO  

Prefeita Municipal 

 

 

Publicado por afixação no Quadro de Avisos desta Prefeitura Municipal, no período de  

08/03/2017 a 17/03/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EDITAL E ANEXOS  

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 014/2017 

CONVITE DE PREÇOS Nº 08/2017 

EDITAL Nº 01/2017 

REGIME DE CONTRATAÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  

DATA DE INÍCIO: 08 DE MARÇO DE 2017. 

DATA DE ENCERRAMENTO: 17 DE MARÇO DE 2017. 

 

1. PREÂMBULO 

 

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ, com sede na Avenida José Zancaner, nº 

312, Centro - CEP 15.870-000, na cidade de Catiguá, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 

43.124.344/0001-40, CONVIDA essa conceituada empresa para participar do presente certame 

licitatório, na modalidade CONVITE DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, o qual será 

processado e julgado em consonância com a Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações posteriores e sob 

as condições constantes do presente instrumento. 

1.2. Para o recebimento do envelope PROPOSTA, fica determinado o dia  17 DE MARÇO DE 

2017, até às 13h00min, os quais deverão ser entregues no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, no 

endereço acima mencionado. 

1.3. A abertura do envelope PROPOSTA ocorrerá às 13h30min, no mesmo endereço e no 

mesmo dia mencionado no item 1.2. 

 

2. DO OBJETO 

 

2.1. Contratação de serviços, objetivando a Execução de Coleta, Transporte Tratamento e 

Destinação Final dos Resíduos de Saúde Municipal, com a finalidade de se atender para o tratamento 

específico e compreendem aqueles definidos enquadrados nos grupos “A”, “B” e “E” da Resolução 

CONAMA n° 358/05, Resolução SMA 33/2006 e Resolução RDC ANVISA nº 306/2004, gerados no 

Município de Catiguá e demais normas ambientais, sanitárias e de saúde vigentes, informo-lhe sobre a 

necessidade de adoção de medidas administrativas, objetivando a contratação de empresa nessa área, para 

um período de 12 (doze) meses. 

2.1.1. Serão executados pela CONTRATADA em regime empreitada por preço global. 

2.2. Integram o presente Convite, os seguintes anexos: 

Anexo I – Memorial Descritivo 

Anexo II – Modelo de Proposta Financeira 

Anexo III – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo a Habilitação 

Anexo IV – Modelo de Declaração de Não Empregar Menor 

Anexo V – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

Anexo VI – Minuta do Termo de Contrato 

Anexo VII – Termo de Ciência e de Notificação Estado de São Paulo 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Além das empresas convidadas pela Administração, poderão participar deste certame, 

empresas interessadas que sejam do ramo pertinente, cadastradas ou não na correspondente especialidade 

em qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que manifestem interesse com antecedência de 

até 24 horas antes do prazo previsto para entrega das propostas.  

3.1.2. Fica dispensada, na forma do art. 32, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 



 

 

posteriores, a apresentação dos documentos de que trata os art. 28 a 31, da mesma norma. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

4.1. Se a participante for empresa de pequeno porte ou microempresa, deverá apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, 

conforme estabelece a Lei Complementar nº 123/2006. 

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 

vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

b) A não regularização da documentação, no prazo previsto no §1º do Art. 44, da LC nº 123/2006 

implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação. 

4.2. Na licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para 

as microempresas e empresas de pequeno porte. 

4.2.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à 

proposta mais bem classificada.  

4.3. Para efeito do disposto no Art. 44 da LC nº 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 

seguinte forma: 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de 

preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 

objeto licitado. 

b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do 

caput do Art. 44, da LC nº 123/2006 serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 

hipótese dos §§ 1º e 2º do Art. 44 da LC nº 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 

direito. 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do Art. 44 da LC nº 123/2006 será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

d) Na hipótese da não contratação nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC nº 123/2006, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

e) O disposto no Art. 44 da LC nº 123/2006, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 

sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

5. DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DO ENVELOPE 

 

5.1. O envelope com a proposta financeira deverá ser lacrado e rubricado, contendo na sua parte 

externa a seguinte descrição: 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ - SP 

ENVELOPE – PROPOSTA FINANCEIRA 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 014/2017 – CONVITE DE PREÇOS Nº 08/2017 

ABERTURA DOS ENVELOPES: 17 DE MARÇO  DE 2017, às 13H30MIN. 

EMPRESA PROPONENTE: (sendo dispensada esta informação se apresentado em envelope 

timbrado). 

 



 

 

6. ENVELOPE PROPOSTA 

 

6.1. O envelope proposta deverá conter: 

6.1.1. A proposta propriamente dita, deverá ser apresentada mediante o preenchimento do 

Anexo II – Modelo de Proposta Financeira, ou datilografada ou digitada e impressa contendo as 

mesmas informações, redigida em português de forma clara e detalhada, sem emendas ou rasuras, 

identificada e assinada em seu final pelo representante legal da proponente e rubricada nas demais folhas, 

contando: 

6.1.1.1. Razão social, endereço completo, numero do CNPJ, número da inscrição estadual (se 

houver), e número da Inscrição Municipal; 

6.1.1.2. Número do Processo e do Convite; 

6.1.1.3. Descrição sintética do objeto da licitação, obedecidas às especificações constantes do 

Anexo I da licitação.  

6.1.1.4. Preço ofertado, utilizando-se da forma apresentada no Anexo II – Modelo de Proposta 

Financeira e valor total para o período do contrato inicial de 12 (doze) meses;  

6.1.1.5. Periodicidade: 12 (doze) meses; 

6.1.1.6. Validade da proposta: mínimo de 30 (trinta) dias, a contar da data da abertura do 

envelope proposta;  

6.1.1.7. Declaração de que nos preços propostos, estão incluídos todos os encargos e tributos 

decorrentes do serviço; 

6.1.1.8. Local, data, assinatura e identificação do responsável legal, que deverá ser sócio ou 

diretor da Empresa, ou ainda, autorizado por procuração;  

6.1.1.9. As propostas serão verificadas quanto a exatidão das operações aritméticas 

apresentadas, que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções correspondentes nos 

casos de eventuais erros encontrados, tomando-se como corretos os preços unitários propostos pela 

licitante. As correções serão efetuadas para a apuração do valor final da proposta. 

6.1.2. Deverá a proposta ainda, estar acompanhada dos seguintes anexos: 

Anexo II – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo a Habilitação; 

Anexo III – Modelo de Declaração de Não Empregar Menor; 

Anexo IV – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

 

7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO 

 

7.1. O presente convite será processado e julgado de acordo com o procedimento estabelecido 

no art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações posteriores. 

7.1.1. No dia, local e hora designados no preâmbulo, na presença dos licitantes ou de seus 

representantes legais que comparecerem ao ato, a comissão iniciará os trabalhos, examinando os 

envelopes proposta, os quais serão rubricados pelos seus membros e representantes presentes, 

procedendo-se a seguir à sua abertura. 

7.1.2. Após abertos os envelopes, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não 

sendo admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões. 

7.1.3. As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros e representantes dos licitantes 

presentes, procedendo-se à leitura das mesmas. 

7.1.3.1. As propostas que apresentarem erros de cálculo serão corrigidas automaticamente pela 

comissão. 

7.1.3.2. Desta fase será lavrada ata circunstanciada, que será assinada pelos membros da 

comissão e representantes presentes, constando da mesma toda e qualquer declaração. 

7.1.4. Se ocorrer a suspensão da reunião para julgamento e a mesma não puder ser realizada no 

mesmo dia, o resultado será publicado em jornal de circulação local regional, e, inclusive no quadro de 

edital da Administração, para conhecimento dos interessados. 



 

 

7.2. Critérios de julgamento 

7.2.1. Desclassificação: 

7.2.1.1. serão desclassificadas as propostas que: 

a) não obedecerem às condições estabelecidas no convite; 

b) apresentarem preços manifestamente inexequíveis ou excessivos; 

7.2.1.2.- Se todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos 

licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis, para reapresentação de outras escoimadas das causas que 

ensejaram a desclassificação. 

7.2.2. Classificação: 

7.2.2.1. As propostas consideradas aceitáveis serão analisadas pela comissão, que fará a 

classificação por preço global, levando-se em conta exclusivamente o MENOR PREÇO GLOBAL. 

a) a classificação se fará pela ordem crescente dos preços propostos; 

b) no caso de empate, ocorrerá, para fins de desempate, sorteio, no mesmo dia e horário, com a presença 

dos membros da comissão e dos licitantes presentes. 

 

7.3. Adjudicação e homologação: 

7.3.1. A Comissão fará a adjudicação à primeira classificada. 

7.3.1.1. Adjudicado o objeto, a comissão, após decorrido o prazo de interposição de recurso ou 

julgado o mesmo, submeterá os autos à autoridade competente para deliberação quanto a homologação da 

adjudicação. 

 

8. DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

OU RETIRADA DO DOCUMENTO EQUIVALENTE 

 

8.1. Do prazo de Contratação: 

8.1.1. O prazo de Contratação será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado desde que haja 

interesse da Administração do Poder legislativo, nos termos do artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 

8.666/93 e suas atualizações, devendo haver manifestação por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência 

e consentimento de ambas as partes, e ainda, serem mantidas as mesmas condições pactuadas. 

8.2. Da assinatura do contrato ou retirada do documento equivalente: 

8.2.1. O proponente vencedor deverá assinar o instrumento contratual no prazo de 05 (cinco) 

dias consecutivos, a partir do comunicado expedido pela Administração. 

8.2.2. Nos termos do § 2º do art. 64 da Lei Federal nº 8.666/93, poderá a Administração, quando 

o convocado se recusar a assinar o contrato ou retirar o documento equivalente, no prazo estabelecido, 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 

mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto aos preços ou revogar a licitação, 

independentemente da cominação estabelecida pelo art. 81 da legislação citada.  

8.3. No ato da assinatura do instrumento contratual ou da retirada do documento equivalente, a 

empresa deverá apresentar a seguinte documentação de habilitação jurídica e regularidade fiscal:  

8.3.1. Cópia do Contrato Social da Empresa, devidamente registrado, com todas as suas últimas 

alterações; 

8.3.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica  CNPJ, do Ministério da 

Fazenda, comprovando situação ativa, sendo aceito documento extraído via Internet; 

8.3.3. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede 

da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;  

8.3.4. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 

Negativa relativas a tributos federais e à Dívida Ativa da União, com prazo de validade em vigor; 

8.3.5. Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, 

quanto aos tributos mobiliários, expedida pelo órgão competente e com prazo de validade em vigor; 

8.3.6. Certidão de regularidade de débito para com a Seguridade Social, para a finalidade de 



 

 

licitação e contratação com o Poder Público, com prazo de validade em vigor;  

8.3.6.1. A empresa licitante apresentando a Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda 

Federal, subitem “8.2.4”, com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014, fica 

dispensada da apresentação de Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, exigência do subitem 

“8.2.6”; 

8.3.7. Certificado de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), com prazo de validade em vigor; 

8.3.8. Certidão de regularidade CNDT conforme Lei nº 12.440 de julho de 2011. 

8.3.9. Cópia do CPF e do RG do responsável ou representante legal. 

8.4. O descumprimento do disposto nos subitens 8.3.1. a 8.3.9 implicará no impedimento em 

assinar o termo contratual ou na retirada do documento equivalente, sujeitando-se a empresa às 

penalidades previstas neste Edital. 

 

9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA FONTE DE RECURSOS 

 

9.1. O pagamento será efetuado pela Prefeitura, em parcelas mensais iguais, correspondentes aos 

meses contratados, que ficara a cargo do Setor Financeiro, até 05 (cinco) dias após o encerramento de 

cada período, mediante a entrega do documento fiscal por parte da contratada, do atestado de recebimento 

dos serviços por parte da Contratante e ainda, da regular liquidação da despesa. 

9.1.1. A Administração se reserva o direito de efetuar o pagamento mensal parcial mediante o 

cálculo “pró-rata”, caso entenda necessário, para ajuste de prazo. 

9.2. As despesas objeto da presente licitação serão atendidas com os recursos orçamentários 

consignados no orçamento do Poder Executivo, vigente para o exercício de 2017, sob a programação e 

classificação orçamentária: 13.01 Fundo Municipal de Saúde – 10.301.0019.2048 Manutenção da 

Atenção Básica À Saúde – 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica – Fonte de Recurso 

01 - Tesouro; Ficha: 359. 

 

10. DAS SANÇÕES 

 

10.1. Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 5% (cinco por cento) do 

valor do contrato, não aplicando-se a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não aceitação da 

primeira convocada. 

10.2. Pelo descumprimento das condições estabelecidas no ajuste, a contratada fica sujeita às 

seguintes penalidades: 

10.2.1. Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação: 

10.2.1.1. até 05 (cinco) dias, multa de 1% (dois por cento), sobre o valor da obrigação, por dia 

de atraso; 

10.2.1.2. superior a 05 (cinco) dias, multa de 2% (dois por cento), sobre o valor da obrigação, 

por dia de atraso; 

10.2.2. Pela inexecução total ou parcial do ajuste, multa de 10% (dez por cento) calculada sobre 

o valor do objeto não entregue. 

 

11. DOS RECURSOS 

 

11.1. Somente serão aceitos os recursos previstos na Lei Federal nº 8.666/93, os quais deverão 

ser protocolados no prazo legal, no local indicado no preâmbulo deste convite, dirigido ao Presidente da 

Comissão de Licitação. 

 

 



 

 

12. DO HORÁRIO E LOCAL PARA OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 

 

12.1. Este convite será afixado para conhecimento público e consulta dos interessados no quadro 

de avisos da Prefeitura Municipal de Catiguá - SP. 

12.2. Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos junto ao Setor de Licitação da Prefeitura ou 

através da Comissão de Licitação, no endereço e horário mencionados no preâmbulo deste convite, até o 

último dia previsto para entrega dos envelopes proposta. 

 

Prefeitura Municipal de Catiguá - SP, 08 de Março  de 2017. 

 

 

 

 

 

 

VERA LÚCIA DE AZEVEDO VALLEJO 

Prefeita Municipal  

 

Publicado por afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Catiguá, no período de  

08/03/2017 à 17/03/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS 

SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, B e E.  

 

1. Entendem-se como resíduos sólidos dos serviços de saúde todos aqueles provenientes de hospitais, 

farmácias, laboratórios de análises clínicas, ambulatórios, clínicas médicas, odontológicas e veterinárias, 

bancos de sangue, motéis, faculdades, matadouros, unidades básicas de saúde, postos de saúde, prontos 

socorros ou que quanto a sua natureza possa ser considerado como lixo séptico. 

 

2. Define-se coleta e transporte regular de resíduos dos serviços de saúde a operação de recolhimento dos 

resíduos gerados no item 1, acondicionados e dispostos para esse fim, até a unidade de tratamento ou 

destinação final, utilizando-se técnicas que garantam a preservação da integridade física do pessoal, da 

população e do meio ambiente, devendo estar de acordo com as orientações da CONTRATANTE. 

 

3. A coleta dos resíduos dos serviços de saúde deverá ser executada 01 (uma) vez por semana no endereço 

localizado na Av. Homero Araujo nº 196, Centro – no Centro de Saúde III de Catiguá, pelo(s) veículo(s) 

apropriado(s) em conformidade com a legislação, até a Unidade de Tratamento e/ou Destinação Final, 

utilizando-se de técnicas que garantam a preservação da integridade física do pessoal empregado na 

prestação do serviço, da população e do meio ambiente, devendo estar de acordo com as legislações que 

regem o assunto. 

3.1 Em caso de feriado ou ponto facultativo, a coleta/pesagem fica transferida para o 1º dia útil posterior. 

3.2 O transporte interno, o acondicionamento de acordo com suas características e conforme sua 

classificação, assim como o armazenamento será feito por funcionários da Contratante em ambiente 

exclusivo com acesso facilitado ao(s) veículo(s) coletor(es) da empresa contratada. 

3.3 A identificação dos rótulos nos sacos plásticos será feita pelos funcionários da Contratante, 

utilizando-se de simbologia baseados na Norma da ABNT, NBR 7.500, além de outras exigências 

relacionadas à classificação e ao risco específico de cada grupo de resíduos. 

3.4 O tratamento é o conjunto de processos e procedimentos que alteram as características físico-

químicas, químicas ou biológicas dos resíduos e conduzem a minimização do risco à saúde pública e a 

qualidade do meio ambiente visando uma destinação final ambientalmente adequada, totalmente em 

conformidade com a legislação vigente, assim como os sistemas, instalações, equipamentos, metodologia 

e tecnologia empregados na consecução dos objetivos propostos. 

 

4. A quantidade média mensal estimada de recolhimento de resíduos dos serviços de saúde é de 70 kg dos 

Grupos “A” e “E” e de 5 kg do Grupo “B”, podendo ser ampliada de acordo com a demanda durante o 

período contratual. 

 

5. A coleta dos resíduos dos serviços de saúde deverá ser realizada com utilização de veículo utilitário 

leve com carroceria adaptada, de acordo com a NBR 12.810 da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas. 

5.1 O veículo utilitário deverá estar provido de carroceria revestida internamente com material de 

superfície lisa, de cantos arredondados, impermeável, lavável e grade protetora entre a carroceria e a porta 

traseira do veículo, evitando derramamento de material e vazamento de líquido durante a prestação dos 

serviços. 

5.2 O veículo deverá possuir os seguintes acessórios de segurança e proteção coletiva conforme indicado 

pelo Código de Trânsito Brasileiro e demais resoluções: 

a) sinalização de teto com luz giratória; 

b) adesivos traseiros refletivos. 



 

 

5.3 O veículo de transporte deverá dispor de balança eletrônica instalada com capacidade para a 

quantidade de resíduos gerados, devendo ser aferida regularmente por empresa habilitada pelo 

INMETRO, sem ônus à CONTRATANTE. 

5.4 O veículo deverá possuir sistema de comunicação com os serviços de fiscalização da Contratante, 

através de telefones celulares, ininterruptamente durante a execução dos serviços. 

5.5 O veículo deverá trazer, além da placa regulamentada, sinalizações de segurança, identificação do 

serviço prestado e telefone para reclamações, na forma a ser estabelecida pela Contratada. 

5.6 O veículo deverá ser provido de ventilação adequada, ser de cor branca e contar com os seguintes 

equipamentos auxiliares: pá, rodo, saco plástico e solução desinfetante. 

5.7 Deve constar no veículo coletor em local visível, as especificações dos resíduos transportáveis, com 

número e código estabelecido na NBR 10.004 da ABNT. 

5.8 Em caso de acidente, a CONTRATADA deverá retirar os resíduos do local atingido, efetuando a 

limpeza e desinfecção simultânea, mediante desinfetantes conforme indicado na NBR 9190 da ABNT. 

5.9 Em caso de acidente, a CONTRATADA deverá notificar imediatamente a CONTRATANTE e os 

órgãos estaduais de controle ambiental e de saúde pública. 

 

6. Durante a execução dos serviços, o sistema de carga e descarga, deverá ser de forma a não permitir o 

rompimento dos recipientes. 

 

7. Ao final de cada turno de trabalho e/ou quando necessário durante o período da prestação dos serviços, 

o veículo coletor deverá sofrer limpeza e desinfecção simultânea, usando-se jato de água, 

preferencialmente quente e sob pressão. O efluente proveniente da lavagem e desinfecção do veículo 

coletor deverá ser encaminhado para tratamento, conforme exigências do órgão estadual de controle de 

poluição. 

 

8. Os equipamentos de proteção individual EPI’s dos funcionários que efetuarem os serviços de coleta, 

assim como os que efetuarem os serviços de lavagem e desinfecção do veículo coletor, deverão estar 

permanentemente em conformidade com a NBR 12.810 da ABNT. 

 

9. A CONTRATADA deverá fornecer aos funcionários treinamento adequado e submetê-los a exames 

médicos pré-admissionais e periódicos, de acordo com o estabelecido na Portaria 3.214/78 do Ministério 

do Trabalho. 

 

10. A CONTRATADA deverá possuir um serviço de apoio que proporcione aos funcionários as seguintes 

condições: 

a) higienização e manutenção dos veículos; 

b) lavagem e desinfecção dos EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual); 

c) Higienização corporal. 

11. A CONTRATADA deverá fornecer aos funcionários e manter em perfeitas condições de uso, no 

mínimo os seguintes EPI’s: 

a) Uniforme: deve ser composto por calça comprida e camisa com manga, no mínimo ¾ de tecido 

resistente e de cor clara, específico para o uso do funcionário do serviço, de forma a identificá-lo com a 

sua função. 

b) Luvas: devem ser de PVC, impermeáveis, resistentes, de cor clara, preferencialmente branca, 

antiderrapante e de cano longo. 

c) Botas: devem ser de PVC, impermeáveis, resistentes, de cor clara, preferencialmente branca, com cano 

¾ e solado antiderrapante; 

d) Camisa: devem ter faixa reflexiva para o caso de coleta noturna; 

e) Boné: deve ser de cor branca e de forma a proteger os cabelos; 

f) Capacete: deve ser de cor branca e material plástico. 



 

 

 

12. O local de destinação final dos resíduos dos serviços de saúde coletados será o indicado pela licitante 

contratada, o qual deverá possuir todas as licenças ambientais e outras porventura legalmente exigíveis, 

necessárias ao recebimento dos resíduos oriundos da execução do objeto contratual, devendo todas as 

despesas decorrentes estar inclusas no preço praticado pela Contratada, sendo expressamente proibida a 

sua garimpagem, separação e outra destinação pela equipe de coleta ou por terceiros. 

 

13. O(s) veículo(s) e equipamento(s) a ser(em) utilizado(s) nos serviços deverão ser dimensionados de 

forma a permitir a substituição imediata e devida manutenção, preservando a execução dos serviços 

contratados. 

 

14. A fiscalização cabe ao Contratante, bem como à CETESB, CONAMA, ABNT, SECRETARIA DE 

MEIO AMBIENTE MUNICIPAL e VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Não obstante, a CONTRATADA seja 

a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, à CONTRATANTE é reservado o 

direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e 

completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso: 

Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da CONTRATADA que 

estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na 

área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente e/ou inadequado; 

Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer material ou equipamento cujo uso considere 

prejudicial à boa conservação de seus pertences ou instalações, ou ainda, que não atendam às 

necessidades; 

Executar mensalmente a medição dos serviços pelos quilogramas (kg), separados por Grupos de RSS, 

efetivamente coletados e tratados. 

 

15. Com relação ao critério de medição dos serviços prestados, observar-se-á: 

15.1 Será designado 1 (um) funcionário da CONTRATANTE para acompanhar a coleta dos resíduos a ser 

efetuada em um único ponto da cidade, localizado na Av. Homero Araujo nº 196, Centro, Catiguá, para 

em conjunto com o empregado da CONTRATADA procederem a medição e pesagem dos Resíduos dos 

Serviços de Saúde a serem coletados e transportados para tratamento e/ou destinação final.  

15.2 Deverão ser anotados em papel impresso de controle, fornecido pela CONTRATADA, em 2 (duas) 

vias, ficando a 1ª para a CONTRATANTE e a 2ª para a CONTRATADA, constando o nome do 

Contratante, local da coleta/pesagem, a quantidade pesada (em quilogramas, separados por Grupo de 

RSS), a data e o nome dos funcionários que procederam ao serviço, sem rasuras e devidamente assinado, 

para conferência no fechamento da fatura; 

15.3 Qualquer problema que ocorra no fechamento da quantidade pesada e transportada no mês, será 

resolvido entre os prepostos da CONTRATANTE e CONTRATADA; 

15.4 O preço será apresentado e estabelecido por quilo e o pagamento será por quantidade efetivamente 

coletada, transportada e tratada dentro de cada mês. 

15.5 Não atingindo a quantidade mensal estimada no presente instrumento, nenhuma penalização será 

imposta pela Contratada ao Contratante. 

 

16 A medição do serviço licitado será efetuada conforme previsto no Anexo II. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 

 

ANEXO II – PROPOSTA FINANCEIRA (MODELO) 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ - SP 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 014/2017 

CONVITE DE PREÇOS Nº 08/2017 

EDITAL Nº 01/2017 

REGIME DE CONTRATAÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  

DATA DE INÍCIO: 08 DE MARÇO DE 2017. 

DATA DE ENCERRAMENTO: 17 DE MARÇO DE 2017. 

 

OBJETO: Contratação de serviços, objetivando a Execução de Coleta, Transporte Tratamento e 

Destinação Final dos Resíduos de Saúde Municipal, com a finalidade de se atender para o tratamento 

específico e compreendem aqueles definidos enquadrados nos grupos “A”, “B” e “E” da Resolução 

CONAMA n° 358/05, Resolução SMA 33/2006 e Resolução RDC ANVISA nº 306/2004, gerados no 

Município de Catiguá e demais normas ambientais, sanitárias e de saúde vigentes, informo-lhe sobre a 

necessidade de adoção de medidas administrativas, objetivando a contratação de empresa nessa área, para 

um período de 12 (doze) meses. 

 

PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTIDADES 

ITEM SERVIÇO QUANT. UN. VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1 COLETA, TRANSPORTE, 

TRATAMENTO E DESTINAÇÃO 

FINAL DOS RESÍDUOS DOS 

SERVIÇOS DE SAÚDE DOS 

GRUPOS “A” e “E” ATÉ 

50KG/MÊS 

50 KG Kg/mês   

2 COLETA TRANSPORTE, 

TRATAMENTO E DESTINAÇÃO 

FINAL DOS RESÍDUOS DOS 

GRUPOS “A” e “E” EXCEDENTE 

A 50KG/MÊS 

20 KG Kg/mês   

3 COLETA, TRANSPORTE, 

TRATAMENTO E DESTINAÇÃO 

FINAL DOS RESÍDUOS DOS 

SERVIÇOS DE SAÚDE DOS 

GRUPOS “B” 

5 KG Kg/mês   

VALOR ESTIMADO MENSAL DE R$  

TOTAL PARA 12 (DOZE) MESES DE R$  

 

II. PERIODICIDADE CONTRATUAL: 12 (doze) meses. 

 

III. VALIDADE DA PROPOSTA: Será de -- (------------) dias, a contar da data da abertura do Envelope 

Proposta. 

 



 

 

IV. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 5 (cinco) dias após a emissão 

da fatura, correspondente à prestação dos serviços executados no período encerrado. 

Declaramos que tomamos conhecimento das condições da presente licitação, modalidade CONVITE DE 

PREÇOS Nº ---/2017, e que aceitamos todas as condições previstas no instrumento convocatório. 

 

Local / Data 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Responsável / Representante Legal da Empresa 

Identificação do Responsável 

Identificação da Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 

 

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO (MODELO) 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ - SP 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 014/2017 

CONVITE DE PREÇOS Nº 08/2017 

EDITAL Nº 01/2017 

REGIME DE CONTRATAÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  

DATA DE INÍCIO: 08 DE MARÇO DE 2017. 

DATA DE ENCERRAMENTO: 17 DE MARÇO DE 2017. 

 

 

OBJETO: Contratação de serviços, objetivando a Execução de Coleta, Transporte Tratamento 

e Destinação Final dos Resíduos de Saúde Municipal, com a finalidade de se atender para o tratamento 

específico e compreendem aqueles definidos enquadrados nos grupos “A”, “B” e “E” da Resolução 

CONAMA n° 358/05, Resolução SMA 33/2006 e Resolução RDC ANVISA nº 306/2004, gerados no 

Município de Catiguá e demais normas ambientais, sanitárias e de saúde vigentes, informo-lhe sobre a 

necessidade de adoção de medidas administrativas, objetivando a contratação de empresa nessa área, para 

um período de 12 (doze) meses. 

 

------------------------ (razão social da empresa), inscrita no CNPJ sob nº ------------, estabelecida 

à ------------------------ (rua, número, bairro, CEP, cidade, Estado), em atendimento ao previsto no 

Instrumento Convocatório e para participação na mencionada licitação, vêm pelo presente, através de seu 

representante legal, DECLARAR junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ-SP, que 

inexiste qualquer fato impeditivo à sua contratação, que não foi declarada suspensa nem inidônea para 

contratar com o Poder Público de qualquer esfera e que se compromete a comunicar a ocorrência de 

qualquer fato que altere essa situação, que venha a ser conhecido após o encerramento da licitação. 

 

Por ser verdade, assina a presente declaração para que surta os efeitos legais. 

 

Local / Data. 

 

............................................................................... 

Nome 

CPF/RG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 

 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR (MODELO) 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ - SP 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 014/2017 

CONVITE DE PREÇOS Nº 08/2017 

EDITAL Nº 01/2017 

REGIME DE CONTRATAÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  

DATA DE INÍCIO: 08 DE MARÇO DE 2017. 

DATA DE ENCERRAMENTO: 17 DE MARÇO DE 2017. 

 

 

OBJETO: Contratação de serviços, objetivando a Execução de Coleta, Transporte Tratamento 

e Destinação Final dos Resíduos de Saúde Municipal, com a finalidade de se atender para o tratamento 

específico e compreendem aqueles definidos enquadrados nos grupos “A”, “B” e “E” da Resolução 

CONAMA n° 358/05, Resolução SMA 33/2006 e Resolução RDC ANVISA nº 306/2004, gerados no 

Município de Catiguá e demais normas ambientais, sanitárias e de saúde vigentes, informo-lhe sobre a 

necessidade de adoção de medidas administrativas, objetivando a contratação de empresa nessa área, para 

um período de 12 (doze) meses. 

 

------------------------ (razão social da empresa), inscrita no CNPJ sob nº ------------, estabelecida 

à ------------------------ (rua, número, bairro, CEP, cidade, Estado), em atendimento ao previsto no 

Instrumento Convocatório e para fins de participação no mencionado certame, vem através de seu 

representante legal, DECLARAR sob as penas da Lei, junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CATIGUÁ-SP, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à 

observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do disposto 

no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 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. 

 

Por ser verdade, assina a presente declaração, para que surta os efeitos legais. 

 

Local / Data. 

 

............................................................................... 

Nome 

CPF 

RG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 

 

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(MODELO) 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ - SP 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 014/2017 

CONVITE DE PREÇOS Nº 08/2017 

EDITAL Nº 01/2017 

REGIME DE CONTRATAÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  

DATA DE INÍCIO: 08 DE MARÇO DE 2017. 

DATA DE ENCERRAMENTO: 17 DE MARÇO DE 2017. 

 

 

OBJETO: Contratação de serviços, objetivando a Execução de Coleta, Transporte Tratamento 

e Destinação Final dos Resíduos de Saúde Municipal, com a finalidade de se atender para o tratamento 

específico e compreendem aqueles definidos enquadrados nos grupos “A”, “B” e “E” da Resolução 

CONAMA n° 358/05, Resolução SMA 33/2006 e Resolução RDC ANVISA nº 306/2004, gerados no 

Município de Catiguá e demais normas ambientais, sanitárias e de saúde vigentes, informo-lhe sobre a 

necessidade de adoção de medidas administrativas, objetivando a contratação de empresa nessa área, para 

um período de 12 (doze) meses. 

 

------------------------ (razão social da empresa), inscrita no CNPJ sob nº ------------, estabelecida 

à ------------------------ (rua, número, bairro, CEP, cidade, Estado), através de seu representante legal, 

DECLARA, junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ - SP, sob as penalidades da lei, que se 

enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar 

nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídos 

por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar 

nº 123/2006. 

 

Por ser verdade, assina a presente declaração, para que surta os efeitos legais. 

 

Local / Data. 

 

............................................................................... 

Nome 

CPF 

RG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO VI – MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

 

TERMO DE CONTRATO Nº ---/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CATIGUÁ E A EMPRESA ------------------------------------, TENDO COMO 

OBJETO A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS 

RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL. 

 

Pelo presente instrumento, as partes no final assinadas, de um lado, a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CATIGUÁ, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob nº 

45.124.344/0001-40, com sede na Avenida José Zancaner, nº 312, Centro - CEP 15.870-000, na cidade de 

Catiguá, Estado de São Paulo, neste ato representada por sua representante, Prefeita Municipal, Sra. 

VERA LUCIA DE AZEVEDO VALLEJO, portadora do CPF nº 070.456.668/02 e da Carteira de 

Identidade RG nº 14.721.515-SSP/SP, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro 

lado, a Empresa ------------ (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob nº ------------, e Inscrição Municipal 

na cidade de ------------ (nome da cidade) sob nº ------------ (numero da inscrição municipal), com sede à --

---------- (endereço completo), CEP ------------, na cidade de ------------ (cidade e estado), neste ato 

representada pelo ------------ (função do responsável), Sr(a). ------------ (nome), portador(a) do CPF nº -----

------- e da Carteira de Identidade RG nº ------------, de ora em diante denominada CONTRATADA, tem 

entre si justo e contratado, com inteira sujeição à Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e firmado 

com respaldo no Processo de Licitação n° ---/2017 – Convite de Preços n° ---/2017, e por toda a 

legislação aplicável à espécie, subordinando-se, ainda, às cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: 

1.1. Serviços relativos à coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviço de 

saúde, enquadrados nos grupos “A”, “B” e “E” da Resolução CONAMA n° 358/05, gerados no 

Município de Catiguá/SP, pelo período de 12 (doze) meses, com possibilidade de prorrogação do 

contrato nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei acima especificada e nas especificações e condições 

constantes deste Edital. 

 

1.2. DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

A prestação dos serviços que constituem o objeto deste Contrato deverá ser executada em conformidade 

com a Proposta apresentada pela Contratada, atendidas todas as especificações técnicas aplicáveis. 

Os serviços serão executados conforme Memorial Descritivo (ANEXO I), parte integrante deste, 

independente de transcrição. 

A Contratada tem a obrigação de manter no local da apresentação de serviços à disposição da fiscalização 

e sob guarda de seu preposto, os seguintes documentos, devidamente atualizados: 

a) Registro de empregados em serviços; 

b) Atestados de saúde ocupacional; 

c) Controle de presença, e 

d) Quadro de horário de trabalho. 

 

1.3. DO REGIME DE EXECUÇÃO 

1.3.1. A execução será mediante a prestação de serviços, sob o regime de empreitada por preços unitários 

(quilograma), incluindo todos os custos diretos e indiretos. 

1.3.2. O serviço será iniciado pela Contratada somente após a emissão da Ordem de Serviço. 

1.3.3. A Contratante, através do departamento competente controlará e fiscalizará a execução dos serviços 

contratados, a fim de verificar se, no seu desenvolvimento estão sendo observadas as especificações e 

demais requisitos previstos no contrato, reservando-se o direito de rejeitar os que, a seu critério, não 

forem considerados satisfatórios. 



 

 

1.3.3.1 No exercício da fiscalização, a Contratante comunicará à Contratada a designação do Engenheiro 

ou Comissão e suas respectivas atribuições para os fins previstos no subitem anterior. 

1.3.3.2. A fiscalização por parte da Prefeitura não eximirá a Contratada das responsabilidades previstas no 

Código Civil dos danos que vier a causar a terceiros, seja por parte de seus operários ou de seus 

prepostos. 

1.3.3.3. Qualquer falha de execução em que os serviços estejam fora das especificações, deverá a 

Contratada ser notificada para que regularize esses serviços, sob pena das cominações contratuais e 

legais. 

1.3.3.4. Quaisquer serviços não previstos pertinentes ao objeto licitado, somente poderão ser executados 

após a deliberação da Administração Municipal aprovando termo aditivo ao contrato, nas situações 

admitidas pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e, após a formalização do respectivo 

instrumento contratual respectivo. 

1.3.4. A Contratada deverá adotar medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos materiais e 

pessoais a seus operários, seus prepostos e a terceiros, pelos quais será inteira responsável, assim como 

pelos encargos trabalhistas e seguros. 

1.3.5. Na execução dos serviços, a Contratada obriga-se: 

1.3.5.1. Submeter-se a todos os regulamentos municipais em vigor; 

1.3.5.2. Fornecer toda a mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços; 

1.3.5.3. Fornecer EPI’s e EPC’s (Equipamentos de Proteção Individual e Coletivos) aos trabalhadores e 

cumprir toda a Legislação de Prevenção e Segurança no Trabalho e Normas Regulamentadoras (NRs) 

existentes. 

1.3.6. Os responsáveis técnicos da Contratada deverão ter atribuições funcionais compatíveis com o 

objeto da presente licitação e serem devidamente registrados na instituição que regule e fiscalize o 

exercício profissional, o que deverá ser anotado em processo pela fiscalização. 

1.3.7. Não poderá haver substituição na(s) equipe(s) técnica(s) da Contratada sem a prévia verificação de 

documentos, informações e aceitação pela Prefeitura. 

1.3.8. A Contratada deverá fornecer todos os equipamentos, veículos e pessoal necessários, em número 

suficiente, para a perfeita execução dos serviços, atendendo aos mais modernos e adequados processos de 

limpeza. 

1.3.9. A Contratada deverá substituir imediatamente os equipamentos que apresentarem defeitos e/ou 

desgaste que comprometam sua operacionalidade. 

1.3.10. A Contratada deverá substituir imediatamente os funcionários que por quaisquer problemas não 

compareçam ao trabalho, para que não haja interrupção dos serviços ou que tenham procedimentos 

considerados indesejados, sem ônus a Municipalidade. 

1.3.11. A Contratada será a única responsável, perante terceiros, pelos atos praticados pelo seu pessoal e 

pelo uso dos equipamentos, excluída a Municipalidade de quaisquer reclamações e indenizações. Serão de 

sua inteira responsabilidade todos os seguros necessários, inclusive os relativos à responsabilidade civil e 

ao ressarcimento eventual de todos os danos materiais ou pessoais causados a seus empregados ou a 

terceiros. 

1.3.12. Também será ônus da Contratada qualquer responsabilidade pecuniária ou penal decorrente da 

não observância de norma ambiental ou dano causado ao meio ambiente, no que se refere ao objeto 

contratado. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS: 

2.1. Compete à CONTRATANTE, além das disposições contidas no Edital: 

a) disponibilizar, com necessária antecedência todas as informações e documentações necessárias, 

inclusive de caráter ambiental relativas à prestação de serviços; 

b) comunicar de imediato a Contratada das irregularidades no desenvolvimento dos serviços, sem 

prejuízo da fiscalização exercida pela Contratante; 



 

 

c) acompanhar e fiscalizar todas as atividades da Contratada pertinentes ao objeto contratado, o que não 

exime a CONTRATADA da responsabilidade por danos causados a terceiros ou à Administração. 

2.2 - Compete à CONTRATADA, além das disposições contidas no Edital: 

a) realizar adequadamente os serviços, ora contratados, utilizando as melhores técnicas, bem como 

substituindo os equipamentos e locais de destinação final dos resíduos, nas hipóteses de cassação de 

licença, exaurimento do aterro, sem ônus para a Contratante; 

b) atender, no prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas as requisições de correções feitas pela 

Contratante. 

c) utilizar-se de mão-de-obra e materiais da melhor qualidade, com profissionais altamente qualificados, 

responsabilizando-se por quaisquer danos de natureza dolosa ou culposa que este venha causar à 

Contratante ou terceiros. 

d) cumprir durante a execução dos serviços, todas as leis federais, estaduais e municipais pertinentes e 

vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes das infrações a que der causa. 

e) manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de qualificação e habilitação. 

f) arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais, que venham por ventura incidir sobre o 

respectivo contrato, bem como os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA: 

3.1 - O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura do 

contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, 

conforme estabelece o inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUARTA - VALOR DO CONTRATO E DO REAJUSTE: 

4.1 - O valor total do presente contrato, correspondente aos preços obtido no certame licitatório, é de R$ 

____________________(____), no qual se inclui todos os tributos, diretos ou indiretos, sobre a execução 

ora avençado, sendo que os preços unitários correspondem a: 

a) Coleta, transporte, tratamento e destinação final dos Grupos “A” e “E” é de R$ _____ (_________), 

cuja quantidade estimada é de 70 kg (setenta quilogramas); 

b) Coleta, transporte, tratamento e destinação final do Grupo “B” é de R$ ______(_____), cuja 

quantidade estimada é de 5 kg (cinco quilogramas); 

4.2. - Havendo prorrogação, o preço da tonelada será reajustado com base na variação do acumulado de 

12 (doze) meses do IPCA/IBGE, de efetiva vigência contratual, sendo que para a primeira prorrogação 

será observado como data base para aplicação do reajustamento a da proposta da contratada. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS DE INÍCIO e DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS: 

5.1. Os serviços serão executados pela Contratada e medidos segundo as quantidades executadas, através 

de pesagem em balança eletrônica instalada no veículo de transporte da Contratada, sendo que a coleta 

será efetuada 01 (uma) vez por semana, conforme especificações do Memorial Descritivo, com 

acompanhamento, fiscalização e emissão de comprovante pelo representante da Contratada. 

5.2. As comprovações das medições deverão acompanhar a nota fiscal-fatura para efeito de conferência e 

ulterior pagamento. 

5.3. O início dos serviços terá por prazo 05 (cinco) dias corridos a contar da data da expedição da Ordem 

de Serviço que deverá ser expedida no mesmo prazo a contar da data de assinatura do Contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 

6.1. O pagamento será realizado em parcelas mensais pela CONTRATANTE à CONTRATADA, em até 

05 (cinco) dias, após vencido cada período de 30 (trinta) dias de serviços prestados, após a entrega da 



 

 

nota fiscal ou fatura de prestação de serviços por parte da CONTRATADA, e regular liquidação da 

despesa. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS REAJUSTES 

7.1. O preço contratado conforme a Cláusula Quarta será fixo durante a execução contratual, inclusive no 

caso de prorrogação. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES 

8.1. São obrigações da CONTRATADA: 

8.1.1. Conduzir os serviços de acordo com o descrito na Cláusula Primeira e das especificações 

constantes no processo ao qual vincula este termo, e dentro dos prazos programados, determinados ou 

solicitados pela CONTRATANTE; 

8.1.2. Prover os serviços ora contratados, com pessoal habilitado, adequado e capacitado, para 

desenvolver os trabalhos contratados. 

8.1.3. Atender às convocações e às solicitações nos prazos indicados e responsabilizar-se tecnicamente 

pelos serviços a serem executados. 

8.1.4. Manter, durante toda a duração deste contrato e seus aditivos, se for o caso, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na 

Licitação. 

8.2. São obrigações da CONTRATANTE: 

8.2.1. Oferecer condições materiais e instalações adequadas ao profissional indicado pela 

CONTRATADA para a execução dos serviços; 

8.2.2. Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir, necessários 

ao desempenho dos serviços contratados. 

8.2.3. Exercer a fiscalização do Contrato. 

8.2.4. Atestar a execução dos serviços. 

8.2.5. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido na Cláusula Sexta. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1. Sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do presente instrumento pela CONTRATANTE, 

poderão ser aplicadas à CONTRATADA total ou parcialmente inadimplente, as seguintes sanções 

previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações: 

9.1.1. advertência; 

9.1.2. Multa administrativa, graduável, conforme a gravidade da falta, até o limite de 10% (dez por cento) 

do valor total do contrato; 

9.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de para contratar com a 

Administração, pelo prazo máximo de 02 (dois) anos;  

9.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida à reabilitação, na forma da 

lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

10.1. A rescisão contratual poderá ser: 

10.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados a seguir: 

10.1.1.1. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

10.1.1.2. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

10.1.1.3. a lentidão constante no cumprimento dos serviços, levando a CONTRATANTE a comprovar a 

falta de interesse da CONTRATADA; 

10.1.1.4. o atraso injustificado no início dos serviços; 



 

 

10.1.1.5. a sub-contratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 

transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no instrumento 

convocatório e no contrato. 

10.1.1.6. o desatendimento das determinações regulares do responsável para acompanhar e fiscalizar a sua 

execução, assim, como a de seus superiores; 

10.1.1.7. o cometimento reiterado de faltas na sua execução; 

10.1.1.8. a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

10.1.1.9. a dissolução da sociedade; 

10.1.1.10. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a 

execução do contrato; 

10.1.1.11. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela autoridade da esfera administrativa do órgão CONTRATANTE e exaradas no processo 

administrativo a que se refere o contrato. 

10.1.1.12. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do contrato. 

10.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente, reduzida a termo no processo administrativo, desde que haja conveniência da 

CONTRATANTE. 

10.1.3. A rescisão contratual pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos 

acarreta as seguintes consequências: 

10.1.3.1. Aplicação das penalidades, multas e indenizações cabíveis à espécie, por parte da 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

11.1. Obrigam-se as partes, por si e por seus sucessores, ao fiel cumprimento de todas as cláusulas e 

condições do presente Contrato e elegem o Foro da Comarca de Tabapuã-SP, para dirimir qualquer 

procedimento relacionado com o cumprimento do mesmo, com renúncia a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. A CONTRATADA se obriga a manter durante toda a vigência do contrato as condições de 

qualificação e habilitação jurídica e fiscal exigidas pela legislação em vigor. 

12.2. Fazem parte integrante do presente Contrato as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93 com 

suas posteriores alterações. 

12.3. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte. 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma 

e teor, na presença das testemunhas, infra-assinadas. 

 

Prefeitura Municipal de Catiguá - SP, -- de ------ de 2017. 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ 

CONTRATANTE 

----------------------------------- – Prefeita Municipal 

 

 

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 

CONTRATADA 

--------------- (nome) – (condição) 

 



 

 

Testemunhas: 

 

 

1ª _______________________________________ 

Nome: 

CPF nº - RG nº 

 

 

2ª _______________________________________ 

Nome: 

CPF nº - RG nº 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ-SP 

EXTRATO CONTRATO 

 

Termo de Contrato nº ---/2017; Contratante: Prefeitura Municipal de Catiguá-SP - CNPJ. nº. 

45.124.344/0001-40; Contratada: ----------; Licitação Processo nº ---/2017 – Convite nº ---/2017; Objeto: 

Constitui objeto da presente licitação a Contratação de prestação dos serviços de coleta, transporte, 

tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde, enquadrados nos grupos “A”, “B” e “E” 

da Resolução CONAMA n° 358/05, Resolução SMA 33/2006 e Resolução RDC ANVISA nº 306/2004, 

gerados no Município de Catiguá, pelo período de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura; Valor 

total: R$ -----; As despesas com a execução da presente licitação, correrão à conta dos recursos 

orçamentários consignados no orçamento do Poder Executivo no presente exercício, sob a classificação 

02.13 – Fundo Municipal de Saúde, 10.301.0019.2048 – Manutenção da Atenção Básica à Saúde - 

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – Ficha da Despesa nº 359; Data da assinatura: -

-/--/2017- Vera Lucia de Azevedo Vallejo – Prefeita Municipal.- PUBLIQUE-SE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO VII – TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

CONTRATANTE: ___________________________________________________________________ 

 

CONTRATADA: ____________________________________________________________________ 

 

CONTRATO N° (DE ORIGEM):________________________ 

 

Objeto: Contratação de prestação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos 

resíduos dos serviços de saúde, enquadrados nos grupos “A”, “B” e “E” da Resolução CONAMA n° 

358/05, Resolução SMA 33/2006 e Resolução RDC ANVISA nº 306/2004, gerados no Município de 

Catiguá, pelo período de 12 (doze) meses. 

 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do 

seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, 

damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até 

julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas 

legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser 

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do 

Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 

da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos 

interessados. 

 

LOCAL e DATA: _____________________________________________________________ 

 

 

CONTRATANTE 

Nome e cargo: _________________________________________________________________ 

E-mail institucional: _____________________________________________________________ 

E-mail pessoal: _________________________________________________________________ 

 

Assinatura: ____________________________________________________________ 

 

 

 

CONTRATADA 

Nome e cargo: _________________________________________________________________ 

E-mail institucional: _____________________________________________________________ 

E-mail pessoal: _________________________________________________________________ 

 

Assinatura: ____________________________________________________________ 


