PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
CPNJ 71.989.982/0001-34

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
COMUNICADO Nº 45/2017
PREGAO PRESENCIAL Nº 14/2017
EDITAL Nº 20/2017
O MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, torna público para
o conhecimento de quem possa interessar, que no dia 15 de Maio de 2017, às 13h00min, na
sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sita à Rua 15 de novembro, nº 75, Centro, será
realizada licitação aberta através do Edital nº 20/2017 na modalidade Pregão Presencial do
tipo MENOR PREÇO POR KG, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,
TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSSS)
DOS GRUPOS "A", "B" e "E" DESTE MUNICÍPIO, conforme especificações técnicas contidas
no Termo de Referência – Anexo I. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser
retirados ou consultados no Paço Municipal, à Rua 15 de Novembro, 75, Centro, de segunda
à sexta-feira das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas ou no site oficial da Prefeitura
Municipal de Nova Europa – www.novaeuropa.sp.gov.br. Informações podem ser obtidas
através
do
telefone
(16)
3387-9411
ou
ainda
através
do
e-mail:
licitacao@novaeuropa.sp.gov.br.

Nova Europa, aos 28 de Abril de 2017.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
- Prefeito Municipal -
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017
EDITAL Nº 20/2017

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
ENDEREÇO
E-MAIL
CIDADE/ESTADO
TELEFONE
FAX

Obtivemos, através de acesso à página www.novaeuropa.sp.gov.br, nesta data, cópia do
Instrumento convocatório da licitação acima identificada.
LOCAL:
DATA: __________/____________/____________
ASSINATURA

Senhor Licitante,
Visando à comunicação futura entre este Município e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria
preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo a Equipe de Apoio ao Pregão, por meio do email licitacao@novaeuropa.sp.gov.br.
A não remessa do recibo de retirada de Edital exime o MUNICÍPIO da responsabilidade da
comunicação através de e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo
posteriormente qualquer reclamação.
Recomendamos ainda consultas regulares, ao site www.novaeuropa.sp.gov.br, para verificar a
existência de eventuais comunicações, alterações e ou esclarecimentos acerca deste processo
licitatório.
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL Nº 14/2017
EDITAL Nº 20/2017 – DE 28 DE ABRIL DE 2017
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS
SERVIÇOS DE SAÚDE (RSSS) DOS GRUPOS "A", "B" e "E" DESTE MUNICÍPIO.
DATA DA REALIZAÇÃO: 15 de Maio de 2017.
HORÁRIO: a partir das 13h00min.
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será considerado o horário de
Brasília - DF.
LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal – Rua 15 de novembro, nº 75 – Centro.
PREÂMBULO
O Senhor Prefeito Municipal de Nova Europa, usando de suas atribuições, torna
público que se acha aberta, nesta Prefeitura Municipal, através do Setor de Licitações,
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR KG objetivando a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS
SERVIÇOS DE SAÚDE (RSSS) DOS GRUPOS "A", "B" e "E" DESTE MUNICÍPIO, conforme
especificações técnicas contidas no Termo de Referência – Anexo I, que integra este edital,
CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA N.º 358/2005, RESOLUÇÃO SMA 33/2006 e RESOLUÇÃO
RDC ANVISA N.º 306/2004, que será regida pela Lei Federal n.º 10.520/2002, Lei
Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de
2014 e Decreto Municipal nº 304/2009, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as
disposições da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, e demais normas
regulamentares aplicáveis à espécie.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos
no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.
A sessão de processamento do Pregão será realizada na Sala de Licitações da
Prefeitura Municipal, na data e horário acima informados e será conduzido pela Pregoeira
Oficial, Srta. Rosana Aparecida Vicentim, com o auxílio da Equipe de Apoio, composta pelos
servidores municipais, Sr. Bruno Ribeiro Lopes, Sr. Dorival Aparecido Zambon e Sr. Celso
Franco de Camargo, designados pela Portaria nº 16 de 14 de Fevereiro de 2017.
O Edital, instrumento convocatório e seus anexos, deverão ser retirados
impreterivelmente no Paço Municipal na Rua 15 de Novembro, 75 – Centro, de segunda à
sexta-feira das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min e consultados no site
oficial da Prefeitura Municipal de Nova Europa – www.novaeuropa.sp.gov.br em Menu
Transparência. Informações podem ser obtidas através do telefone (16) 3387-9411 ou ainda
através do e-mail: licitacao@novaeuropa.sp.gov.br.
As propostas dos interessados e as ocorrências correlatas deverão obedecer às
especificações deste instrumento convocatório e respectivos anexos, que dele fazem parte
integrante.
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Integram o presente Edital:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Modelo de Credenciamento;
Anexo III – Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação;
Anexo IV – Declaração de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte;
Anexo V – Modelo de Proposta de Preços;
Anexo VI – Declaração de impedimento de contratar;
Anexo VII – Declaração conforme disposto no inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição e na
Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1.999;
Anexo VIII – Minuta de Contrato.
I – DO OBJETO
1.1 - A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSSS) DOS GRUPOS "A", "B" e "E"
DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA N.º 358/2005, RESOLUÇÃO SMA
33/2006, RESOLUÇÃO RDC ANVISA N.º 306/2004 e conforme especificações técnicas
contidas no Termo de Referência – Anexo I, que integra este edital.
1.2. O quantitativo estimado de lixo hospitalar a ser tratado mensalmente é de
aproximadamente 400 (quatrocentos) quilos/mês.
II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 - Poderão participar deste pregão:
2.1.1. As empresas interessadas que explorem o ramo de atividade compatível ao objeto da
licitação e que preencham a todas as condições de habilitação e credenciamento constantes
deste Edital.
2.1.2. Os licitantes que comprovarem o enquadramento como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06, no qual terão
tratamento diferenciado das demais, consoante, disposições constantes nos artigos 42 à 45
do mesmo diploma legal.
2.2 - Estarão impedidos de participar da presente licitação:
2.2.1. As empresas declaradas inidôneas por qualquer órgão público federal, estadual ou
municipal e não reabilitadas;
2.2.2. Os interessados que estiverem em regime de falência decretada ou concordatária, ou
em processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial;
2.2.3. Os interessados suspensos do direito de licitar e impedidas de contratar com esta
Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores;
2.2.4. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
2.2.5. Todos os impedidos de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02.
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III – DO CREDENCIAMENTO
3.1 - Para o credenciamento do representante deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos
seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura;
b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da
qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos ou
desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,
acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que
comprove os poderes do mandante para a outorga.
3.2 - O Anexo II – Modelo de Credenciamento, a critério da empresa licitante, poderá ser
usado, com firma reconhecida do representante legal que o assina, acompanhado do
instrumento constitutivo da empresa, mencionado na alínea “a” do item acima.
3.3 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial
de identificação que contenha foto.
3.4 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo
que cada um deles poderá representar apenas uma participante credenciada.
3.5 - As licitantes que desejam encaminhar seus envelopes via postal com A.R. e, caso não se
faça representar durante a sessão, ficarão impossibilitadas de participar da fase de lances
verbais.
3.6 - Após o credenciamento, os representantes legais apresentarão ao Pregoeiro a
Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação de acordo com modelo
estabelecido no Anexo III, deste Edital;
3.6.1. No caso de ausência do credenciado a declaração deverá ser apresentada juntamente
com os documentos de habilitação (Envelope nº 02).
3.7 – No caso de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que optar pelo exercício da
preferência prevista na Lei Complementar nº 123/06, deverão apresentar:
3.7.1. Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte de acordo com o modelo
estabelecido no Anexo IV deste edital;
3.7.2. Quando optante pelo SIMPLES NACIONAL: comprovante da opção pelo SIMPLES
obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal.
3.8 – Os documentos relacionados nos subitens 3.6 e 3.7 deverão ser apresentados FORA
dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação).
IV – DA ENTREGA DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4.1 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados,
separadamente, em envelopes distintos fechados e indevassáveis, contendo em sua parte
externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres respectivamente:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017
EDITAL Nº 20/2017
RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017
EDITAL Nº 20/2017
RAZÃO SOCIAL
4.2 – A Proposta de Preços conforme modelo no Anexo V, deverá ser elaborada em papel
timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas
de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo
representante legal da licitante.
4.3 – Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por
qualquer cópia autenticada por Tabelião de Notas, publicação na Imprensa Oficial ou
autenticados pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio, mediante a apresentação
do respectivo original, com exceção daqueles emitidos via internet.
4.3.1. Visando a racionalização dos trabalhos, a autenticação de documentos pelo Pregoeiro
ou pela Equipe de Apoio deverá ser solicitada por representante da empresa interessada, no
Paço Municipal, sito na Rua 15 de Novembro, 75, no horário das 08h00min às 11h00min e
das 13h00min às 16h00min, antes da realização da sessão de recebimento das propostas.
V – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA
5.1 - A Proposta de Preços deverá ser apresentada conforme modelo estabelecido no Anexo
V devendo conter os seguintes elementos:
5.1.1. Razão social, endereço completo, CNPJ, Inscrição Estadual, telefone, fax e
endereço eletrônico da proponente;
5.1.2. Indicação do nº do Pregão e Edital;
5.1.3. Indicação do banco, nº da conta corrente, nº agência e cidade do proponente;
5.1.4. Indicação do representante habilitado para assinatura do Contrato, bem como
os dados completo, como: nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG., CPF. e endereço
completo;
5.1.5. Descrição do objeto da presente licitação, com a indicação das especificações
dos serviços ofertados;
5.1.6. Especificação completa do serviço ofertado (compatível com o objeto descrito)
de acordo com o descrito no Anexo I, com o respectivo preço unitário por Kg, valor mensal
e total anual da proposta, em algarismos e por extenso, sendo fixos e irreajustáveis,
expressos em moeda nacional corrente, com no máximo 03 (três) casas decimais, devendo
estar inclusos nos preços todas as despesas diretas e indiretas que recaiam sobre o objeto
licitado, tais como coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos ou que
venham a incidir sem a inclusão de expectativa inflacionária ou encargos financeiros,
Edital nº 20/17 - Pregão Presencial nº 14/17
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devendo ser fixo e irreajustável;
5.1.7. O período de fornecimento será de 12 (doze) meses, conforme solicitação da
unidade requisitante e após assinatura do termo contratual;
5.1.8. Prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias
contados da data de sua apresentação, prazo no qual a empresa se comprometerá em
mantê-la, em sua integralidade, fato este aceito pela simples participação no certame;
5.1.9. Se por falha do proponente a proposta não indicar o prazo de sua validade,
esta será considerada válida por 60 (sessenta) dias independentemente de qualquer outra
manifestação.
5.2 – Em caso de divergência entre o preço unitário e preço total, prevalecerá o primeiro, e
entre os expressos em algarismo e o por extenso, será considerado o último.
5.3 - Apresentada a proposta, o proponente estará automaticamente aceitando e se
sujeitando às cláusulas e condições do presente Edital.
VI – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 -"DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"
6.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir
relacionados os quais dizem respeito a:
6.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 28 da Lei nº 8.666/93):
a) - Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) - Ato Constitutivo (estatuto ou contrato social), acompanhado das alterações posteriores,
no caso de inexistência de Contrato consolidado, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de Sociedades Empresariais, no caso de Sociedade por Ações,
acompanhado dos documentos de eleição dos atuais administradores e no caso de
Sociedades Simples, acompanhado de alterações, no qual deverá estar contemplado, dentre
os objetivos sociais, a execução de atividade da mesma natureza ou compatíveis com o
objeto da licitação;
c) - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir
6.1.1.1. Os documentos relacionados nas alíneas “a/b/c” do subitem 6.1.1 não precisarão
constar do Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o
credenciamento neste Pregão.
6.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (Redação dada pela Lei nº 12.440 de 2011):
a) - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
(CNPJ);
b) - Prova de Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional mediante a apresentação da
Certidão Negativa de Débitos – CND expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a
todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive às contribuições sociais;
c) - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e
relativa aos tributos sob sua égide do domicílio ou sede da licitante;
Edital nº 20/17 - Pregão Presencial nº 14/17
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d) - Certidão Negativa de débitos com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante;
e) - Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), perante o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei;
f) - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (obrigação imposta por força da edição
da Lei nº 12.440/2011).
6.1.3. QUALIFICAÇÃO TECNICA (art.30 da Lei nº 8.666/93):
a) – Apresentação de registro ou inscrição na entidade profissional competente (CREA), em
nome da empresa;
b) – Comprovação de aptidão de desempenho de atividade pertinente e compatível com o
objeto desta licitação, mediante a apresentação de Atestado(s), com registro(s) no CREA,
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução de
serviços compatíveis com a complexidade e proporção do objeto, no(s) qual(ais) indique(m)
execução de no mínimo 50% do serviço similar ao objeto desta licitação.
6.1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA (art. 31 da Lei nº 8.666/93):
a) - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
devendo conter assinaturas dos sócios e do contador responsável.
b) - Certidão Negativa de Falência ou Concordata e recuperações judiciais e extrajudiciais
expedidas pelo Cartório da Sede da Pessoa Jurídica.
6.1.5. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
6.1.5.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a
Administração aceitará como válidas por 90 (noventa) dias contados da data de sua
emissão.
6.1.5.2. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação
deverão estar em nome da licitante, com número do CNPJ e endereço respectivo:
a) - se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
b) - se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
c) - serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
6.1.6. SUBSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS
6.1.6.1. Fica isento da apresentação dos documentos relacionadas nos itens 6.1.1, 6.1.2 e
6.1.4, o licitante que apresentar o Certificado de Registro Cadastral - C.R.C. válido, emitido
pela Prefeitura Municipal de Nova Europa, devendo ser observado o prazo de validade dos
documentos constantes no cadastro na data do presente pregão, dando conta da obediência
das exigências do art. 27, c/c o art. 37 da Lei Federal nº 8666/93, assegurado ao já
cadastrado o direito de apresentar a documentação atualizada e regularizada na própria
sessão. É assegurado ainda aos demais licitantes o direito de acesso aos documentos
constantes do C.R.C., na fase de recurso. Excluindo os documentos do item 6.1.3.
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6.1.7. OUTRAS COMPROVAÇÕES
6.1.7.1. Além das comprovações acima deverão também constar do envelope documentos
as seguintes declarações:
a) - Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da
licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a
administração conforme Modelo de Declaração descrita no Anexo VI;
b) - Declaração relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º, da
Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1.999 conforme Modelo de Declaração
descrita no Anexo VII.
c) - Declaração de que, se vencedora deste Pregão, a empresa reunirá condições de
apresentar, até 05 (cinco) dias úteis após a adjudicação e homologação da licitação a
Licenças de Operação do transbordo (se necessário), do sistema de tratamento dos resíduos
dos serviços de saúde e do aterro sanitário; Cartas de Anuência. Caso o local de transbordo
(se necessário), sistema de tratamento e aterro sanitário não seja(m) de propriedade da
licitante, apresentará, no mesmo prazo acima, além das Licenças de Operação do transbordo
(se necessário), do sistema de tratamento e do aterro sanitário, a(s) carta(s) de anuência
do(s) legítimo(s) proprietário(s) dessas unidades, com firma reconhecida, pelas quais
concordam com o transbordo (se necessário), recebimento, tratamento e/ou destinação
final dos resíduos dos serviços de saúde, conforme o caso, procedentes do Município de
Nova Europa, pelo prazo de vigência do contrato e, ainda, para as eventuais prorrogações e
o Cadastro na Vigilância Sanitária (CEVS).
6.2 - No caso das microempresas e empresas de pequeno porte, face ao disposto nos arts.
42 e 43 da Lei Complementar nº 123/06, deverão apresentar toda a documentação exigida
para efeito de comprovação de regularidade fiscal (item 6.1.2. do edital), mesmo que esta
apresente alguma restrição.
6.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, às
mesmas, 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, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa.
6.2.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81
da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, sendo facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.
VII – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
7.1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com
duração mínima de 30 (trinta) minutos.
7.2 – Após o credenciamento, os licitantes entregarão a pregoeira a Declaração de
Atendimento aos Requisitos de Habilitação e a Declaração de Microempresas e Empresas de
Edital nº 20/17 - Pregão Presencial nº 14/17
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Pequeno Porte (caso houver) de acordo com modelos estabelecidos nos Anexos III e IV do
Edital.
7.3 – Iniciada a abertura do primeiro envelope com a proposta, estará encerrada a
possibilidade de admissão de novos participantes, outros documentos ou acréscimos ao
certame.
7.4 – A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas cujo objeto
não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
7.5 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais
licitantes.
7.6 – As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:
a) - seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela;
b) - não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três).
No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes.
7.6.1. Para efeito de seleção será considerado o PREÇO UNITÁRIO por KG.
7.7 – O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os
demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de
empate de preços.
7.7.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de
lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa
da ordem de lances.
7.8 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de R$ 0,01 (um
centavo), aplicável inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do valor de redução mínima
entre os lances, incidirá sobre o PREÇO UNITÁRIO DO KG.
7.9 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa
etapa declinarem da formulação de lances, ou depois de decorrido o tempo máximo de 5
(cinco) minutos a ser cronometrado para o apregoamento do item.
7.10 – Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para
as selecionadas o último preço ofertado.
7.11 - No caso de empate, será adotado o seguinte procedimento:
7.11.1. Nas situações em que duas ou mais propostas de licitantes não enquadrados como
microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem o mesmo valor, a classificação
será decidida por sorteio, a ser realizado na própria sessão de julgamento do pregão.
7.11.2. Quando as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno
porte forem de até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, desde
que esta também não se enquadre nessas categorias, proceder-se-á da seguinte forma:
7.11.3. Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações
Edital nº 20/17 - Pregão Presencial nº 14/17
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em que os lances apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor lance;
7.11.4. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a
oportunidade de apresentar imediatamente novo lance, sob a pena de preclusão;
7.11.5. O lance mencionado na alínea anterior deverá ser inferior àquele considerado
vencedor do certame, situação em que o objeto licitado será adjudicado em favor da
detentora deste novo lance (ME ou EPP);
7.11.6. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma da alínea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;
7.11.7. No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem enquadradas no disposto na alínea 7.11.2, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar o
melhor lance;
7.11.8. Na hipótese da não contratação nos termos previsto na alínea 7.11.2, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
7.12 - A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à
redução do preço.
7.12.1. - Será vencedora da etapa dos lances verbais aquela que ofertar o maior percentual
de desconto.
7.13 - Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço,
decidindo motivadamente a respeito.
7.13.1. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da
apresentação das propostas.
7.14 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope nº 2, contendo
os documentos de habilitação de seu(s) autor(es).
7.15 - Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.
7.16 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas
circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.
7.17 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas
expressamente na própria ata.
7.18 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as
propostas serão rubricadas pela Pregoeira e pelos licitantes presentes.
7.19 - O resultado do presente certame e demais atos pertinentes e passíveis de divulgação,
serão publicados nos mesmos veículos utilizados originalmente.
7.20 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais proponentes ficarão
à disposição para retirada no Departamento de Licitações, na Rua 15 de Novembro, 75,
Centro, Nova Europa (SP), após assinatura do contrato ou documento equivalente, pelos
licitantes vencedores.
VIII – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
8.1 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o
licitante será habilitado e declarado vencedor do certame.
Edital nº 20/17 - Pregão Presencial nº 14/17
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8.2 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o
seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de
habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor
atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
8.3 - Se todos os licitantes forem desclassificados, por não atenderem as condições do edital
o pregoeiro observará o que determina o art. 48, §3º da Lei Federal n.º 8.666/93.
8.4 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a
vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a
intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa,
imediata e motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da licitante.
8.5 - A adjudicação será feita por ITEM.
8.6 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente homologará o objeto ao vencedor, podendo revogar a licitação nos
termos do artigo 49 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.
8.7 - Como condição para a sua contratação o licitante vencedor deverá manter durante a
execução do contrato as mesmas condições de habilitação, prestar as informações
solicitadas pela contratante, dentro dos prazos estipulados, bem como não transferir a
outrem as obrigações decorrentes deste edital.
IX – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
9.1 - Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção
de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de
recurso.
9.2 - Constará na ata da sessão à síntese das razões de recursos apresentadas, bem como o
registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestaremse sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da
recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo.
9.3 - A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão
pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.
9.4 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o
ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou
fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de
responsabilidade daquele que houver dado causa à demora.
9.5 - As interposições de recursos deverão ser protocolados perante a Equipe de Pregões, no
Paço Municipal, situado a Rua 15 de Novembro, 75 – Centro – no horário de expediente
normal, ou seja, das 8h:00min às 11h:00min e das 13h:00min às 16h:00min.
9.6 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
9.7 - 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.
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X – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
10.1 - Impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 2 (dois) dias úteis,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar disposições
deste Edital;
10.1.1. As Impugnações deverão ser protocoladas perante a Equipe de Pregões, no Paço
Municipal, situado a Rua 15 de Novembro, 75 – Centro – no horário de expediente normal,
ou seja, das 8h:00min às 11h:00min e das 13h:00min às 16h:00min.
10.1.2. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de
até 01 (um) dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas;
10.1.3. Não serão aceitas as consultas, os recursos e as impugnações remetidas via fax
símile, correio, ou qualquer outro meio de comunicação, se dentro do prazo previsto em Lei,
a peça original não tiver sido protocolizada.
10.1.4. Deferida a impugnação do ato convocatório, será designada nova data para
realização do certame.
XI – DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
11.1 – Homologada a licitação pela autoridade competente, a contratação será formalizada
mediante assinatura de TERMO DE CONTRATO específico com o PROPONENTE VENCEDOR
visando a execução do objeto desta licitação nos termos da minuta (ANEXO VIII) que integra
este Edital.
11.2 – O PROPONENTE VENCEDOR terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da
convocação, para assinar o Contrato, quando deverá comparecer ao Departamento de
Compras e Licitações, localizada no Município de Nova Europa, Estado de São Paulo, junto a
prédio da Prefeitura. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pelo PROPONENTE VENCEDOR durante o seu transcurso e desde que ocorra
motivo justificado, aceito pelo Município de Nova Europa.
11.3 – Se, dentro do prazo, o convocado não assinar e devolver o Contrato, o Departamento
competente da Prefeitura Municipal de Nova Europa convocará os licitantes remanescentes,
na ordem de classificação para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas ao
primeiro colocado, inclusive quanto ao preço, ou então, revogará a licitação, sem prejuízo da
aplicação das penalidades previstas no Item XVII deste edital.
11.4 - No ato da contratação, o PROPONENTE VENCEDOR, quando não sócio da empresa,
deverá apresentar documento de procuração devidamente reconhecido em cartório, que
habilite o seu representante a assinar o contrato em nome da empresa.
11.5 - Este Edital e seus anexos integrarão o contrato firmado, independente de transcrição.
11.6 - Nos termos da Súmula 14 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, deverá a
licitante vencedora, comprovar os requisitos especificados abaixo, para fins de assinatura de
contrato:
11.6.1. - Licenças de Operação do transbordo (se necessário), do sistema de tratamento dos
resíduos dos serviços de saúde e do aterro sanitário;
11.6.2. Cartas de Anuência. Caso o local de transbordo (se necessário), sistema de
tratamento e aterro sanitário não seja(m) de propriedade da licitante, apresentará, no
mesmo prazo acima, além das Licenças de Operação do transbordo (se necessário), do
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sistema de tratamento e do aterro sanitário, a(s) carta(s) de anuência do(s) legítimo(s)
proprietário(s) dessas unidades, com firma reconhecida, pelas quais concordam com o
transbordo (se necessário), recebimento, tratamento e/ou destinação final dos resíduos dos
serviços de saúde, conforme o caso, procedentes do Município de Nova Europa, pelo prazo
de vigência do contrato e, ainda, para as eventuais prorrogações;
11.6.3. Cadastro na Vigilância Sanitária (CEVS).
11.7 - A não comprovação de qualquer dos requisitos acima mencionados (“11.6”) nos
prazos estipulados implicará desclassificação da vencedora e prosseguimento do certame
nos termos dos incisos XVI, XXII e XXIII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/02.
XII – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1 - O objeto da presente licitação deverá ser executado em conformidade com as normas
deste Edital, seus Anexos e da legislação pertinente, sob pena de desclassificação e rescisão
do ajuste.
12.2 - Durante a vigência do ajuste a Contratada ficará obrigada a executar os serviços, nas
mesmas condições de sua proposta e nas quantidades indicadas pelo Departamento de
Saúde.
12.3 - Caso seja necessário, a Contrata é obrigada a aceitar, nas mesmas condições
ajustadas, os acréscimos que se fizerem nas aquisições em até 25% (vinte e cinco por cento).
12.4 - Correrão por conta exclusiva da vencedora todas as despesas de seguros, transporte,
tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, ressarcimento de danos, indenizações,
custas judiciais, extrajudiciais, honorários periciais, profissionais e qualquer outra despesa
efetuada em decorrência da realização do objeto do certame, ainda que não especificada ou
prevista nesse Edital.
12.5 - A empresa vencedora deverá executar os serviços objeto deste Pregão conforme
previsto em contrato iniciando-se a partir da data de assinatura do termo de contrato e será
regida de acordo com as disposições constantes deste Edital e seus Anexos.
12.6 - Como condição para a execução do objeto, o licitante vencedor deverá manter as
mesmas condições de habilitação, prestar as informações solicitadas pela Prefeitura
Municipal de Nova Europa, dentro dos prazos estipulados, bem como não transferir a
outrem as obrigações decorrentes deste Edital.
12.7 - Constatada qualquer irregularidade na execução do objeto do certame, o Contratante
poderá determinar a respectiva regularização da forma que entender mais adequada, bem
como poderá rescindir a contratação, sem prejuízo da aplicação das penalidades e das
medidas judiciais cabíveis.
12.8 - Na hipótese de regularização, o fornecedor deverá fazê-lo em conformidade com a
indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da respectiva
notificação, mantendo-se o preço inicialmente ajustado, sem prejuízo da aplicação das
penalidades e das medidas judiciais cabíveis.
12.9 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente após verificação do atendimento
integral da quantidade, das especificações e do pleno atendimento das normas deste Edital,
seus Anexos e da legislação pertinente.
12.10 - É vedada a subcontratação, bem assim qualquer outra forma de execução do objeto
ou o faturamento por terceiros, sem o prévio consentimento do Município.
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12.11 - Os custos da adequação às especificações do Item objeto desta licitação correrão
exclusivamente às expensas da Contratada.
12.12 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da Contratada
pela perfeita execução do contrato, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em
parte, o objeto contratado, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções.
XIII – DOS PREÇOS
13.1 – O preço contratado será fixo e irreajustável, sem inclusão de qualquer encargo
financeiro ou previsão inflacionária, devendo estar incluso todas as despesas diretas e
indiretas que recaiam sobre o serviço licitado, como por exemplo: impostos, taxas, tributos,
transporte e demais encargos.
XIV – DA FORMA DE PAGAMENTO
14.1 – Os pagamentos serão efetuados mensalmente de acordo com as medições
apresentadas pela Contratada e devidamente aprovadas pela Contratante;
14.2 – As medições serão apresentadas pela Contratada, assinadas por responsável do
Setor de Saúde da Prefeitura Municipal de Nova Europa, até o 5º (quinto) dia útil do mês
subsequente ao vencido, cujo valor de cada parcela mensal guardará idêntica proporção à
quantidade de quilos coletada, transportada, tratada e dada a destinação final em aterro
sanitário licenciado durante o mês, enquanto que a respectiva nota fiscal/fatura será emitida
dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, após conferência e atestado de execução pelo
Secretário de Saúde municipal.
14.3 – O pagamento será processado em até 30 (trinta) dias após aprovadas a medição e
respectiva nota fiscal/fatura pelo Secretário de Saúde municipal.
14.4 - A medição não aprovada pela fiscalização municipal será devolvida à empresa
contratada, com as informações necessárias, que motivaram sua rejeição, para providenciar
as reparações imprescindíveis do objeto da contratação, a fim de que ocorra sua
reapresentação, dentro do prazo de até 3 (três) dias úteis.
14.5 - A devolução das medições e da respectiva nota fiscal/fatura não aprovadas pela
fiscalização municipal, em hipótese alguma servirá de pretexto para que a empresa
contratada suspenda a prestação dos serviços, sob a alegação de atraso dos pagamentos
devidos pela Administração.
14.6 - As notas fiscais/faturas que também apresentarem incorreções serão devolvidas à
Contratada e seu vencimento será contado da data do seu retorno devidamente
regularizada.
14.7 - Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente devendo o
fornecedor informar o número do banco, da agência e conta bancária, ou através de banco
credenciado, a critério da Administração.
14.8 - Conforme o protocolo ICMS 42/2009, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica
– NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a partir de 01/12/2010,
os contribuintes (exceto MEI) que, independentemente da atividade econômica exercida,
realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta.
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XV – DOS RECURSOS FINANCEIROS
15.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto deste pregão correrão à conta da
dotação orçamentária consignada no orçamento vigente e futuro, classificadas e codificadas
sob os nºs:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta.................
Orgao.................
Unidade Orcamentaria..
Unidade Executora.....
Funcional.............
Projeto/Atividade.....
Natureza da Despesa...
JURIDICA
Fonte de Recursos.....
Codigo de Aplicacao...

=
=
=
=
=
=
=

684 Credito Orcamentario 1 Ordinario
02 EXECUTIVO
02.04 SEC. DE SERVICOS E INFRAESTRUTURA URBANA
02.04.02 COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
154520010 Urbanismo
2011000 MANUTENCAO DO SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA

= 1 TESOURO
= 110.0000 GERAL

15.2 - Por se tratar de despesa relativa a prestação de serviços cuja execução e respectivo
prazo de vigência contratual ultrapassarão o exercício financeiro de 2017, considerar-se-ão
como compromissadas apenas as prestações cuja liquidação devam se verificar no
respectivo exercício financeiro, ficando facultado ao ordenador de despesas proceder ao
empenho de importância suficiente apenas para a quitação da fração do contrato a ser
liquidado no ano de 2017, empenhando-se o saldo remanescente logo no inicio do exercício
seguinte.
XVI – DA VIGENCIA E REAJUSTES
16.1 - O prazo de vigência do futuro contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite previsto no inciso II do art. 57 da Lei
Federal n.º 8.666/93 e alterações, caso haja interesse da administração, através de termos
aditivos.
16.2 - Conforme as normas que regem o Plano de Estabilização Econômica, os preços
constantes da presente contratação não poderão ser reajustados pelo prazo de 01 (um) ano,
sendo que após este prazo, caso haja prorrogação contratual será adotada a variação dos
últimos 12 (doze) meses do índice IPCA/IBGE – relativo ao período anterior. Na
eventualidade da alteração da legislação que dispõe sobre o Programa de Estabilização
Econômica, providências serão tomadas visando à perfeita adequação às novas regras que
forem editadas.
XVII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1 – A desistência da proposta e a não assinatura do Termo Contratual no prazo
estabelecido, quando convocada dentro do prazo da validade de sua proposta, ensejarão:
17.1.1. Cobrança pelo município por via administrativa ou judicial, de multa no valor de até
20% (vinte por cento) do valor estimado para a licitação.
17.1.2. Suspensão Temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o
Município de Nova Europa, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer atos previstos no artigo
Edital nº 20/17 - Pregão Presencial nº 14/17
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7º da Lei federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
17.2 - Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificado e
comprovado, o não cumprimento, por parte da empresa Contratada, das obrigações
assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, ensejarão a aplicação, segundo
a gravidade da falta, das seguintes penalidades:
a) – advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as
quais tenha a empresa concorrido diretamente, ocorrência que será registrada no Cadastro
de Fornecedores do Município de Nova Europa;
b) - multa equivalente de 0,3 (zero vírgula três por cento) ao dia, por atraso no fornecimento
do bem calculada sobre o valor contratual, até o 5º (quinto) dia, após o que, aplicar-se-á a
multa prevista na alínea “c” deste item;
c) - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, na hipótese do não
cumprimento de qualquer das obrigações assumidas;
d) - suspensão Temporária do direito de licitar com a Administração Pública Municipal, bem
como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 05 (cinco) anos, em especial na
hipótese de descumprimento integral do Contrato ou descumprimento parcial das demais
clausulas contratuais;
e) – declaração de inidoneidade.
17.3 - As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da
empresa contratada ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente.
XVIII – DA GARANTIA CONTRATUAL
18.1 - Não será exigida a prestação de garantia para a transação comercial resultante desta
licitação.
XIX – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
19.1 - O Contrato a ser celebrado poderá ser alterado, além do previsto no presente Edital,
na forma e condições estabelecidas no artigo 65 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas
alterações.
XX – DA RESCISÃO CONTRATUAL
20.1 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA (SP) poderá rescindir a qualquer momento o
contrato nos termos dos artigos 77 e 78, Incisos I e II da Lei Federal 8.666/93.
20.2 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA (SP) poderá rescindir de pleno direito o
contrato, independente de aviso, notificação, sem que assista à licitante vencedora qualquer
direito à indenização, nos seguintes casos:
a) Liquidação judicial ou extrajudicial, concordata, falência, protesto, concurso de credores,
cisões ou fusões;
b) Caso o contrato venha a ser objeto de qualquer espécie de transação, tais como
transferências, caução ou outras, sem a autorização da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
(SP);
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c) Paralisação injustificada nas atividades da licitante vencedora e não proceder à execução
dos serviços na forma estabelecida neste Edital;
d) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e
determinado pela máxima autoridade da esfera administrativa municipal e exaradas no
processo administrativo a que se refere o contrato;
e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato.
20.3 - Poderá ainda ser a rescisão amigável, por acordo entre as partes, mediante
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no
processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração.
XXI – DO FORO
21.1 – Em havendo qualquer questionamento judicial, ou controvérsia, decorrente do
presente processo licitatório, será competente para dirimi-lo o foro da COMARCA DE
ARARAQUARA, Estado de São Paulo, em detrimento de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
XXII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação
da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
22.2 - É facultado a Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação,
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da
sessão pública.
22.3 – A pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Nova Europa/SP reserva-se o direito de
rejeitar uma, várias ou todas as propostas, desclassificar aquelas que não estejam em
conformidade com as exigências do presente edital, dispensar formalidades omitidas ou
relevar irregularidades sanáveis.
XXIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
23.1 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
Para conhecimento público, expede-se o presente edital, que é afixado no local de
costume, no Paço Municipal, publicado no site Prefeitura Municipal e Jornal Circulação
Regional.
Nova Europa, aos 28 de Abril de 2017.

Luiz Carlos dos Santos
Prefeito Municipal
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS
SERVIÇOS DE SAÚDE (RSSS) DOS GRUPOS "A", "B" e "E" DESTE MUNICÍPIO.
1. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
1.1. A necessidade da contratação pela Prefeitura Municipal justifica-se tendo em vista a
obrigatoriedade do cumprimento da legislação vigente para o destino dos resíduos de saúde:
RESOLUÇÃO CONAMA N.º 358/2005, RESOLUÇÃO SMA 33/2006 e RESOLUÇÃO RDC
ANVISA N.º 306/2004.
2. DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1. - Entendem-se como resíduos 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.
2.2 - Define-se coleta e transporte regular de resíduos dos serviços de saúde a operação de
recolhimento dos resíduos gerados no item 2.1., 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.
2.3 - 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.
3. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS
3.1. - Esta licitação tem por objetivo a Contratação de empresa especializada para a
Prestação de Serviços de “COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE
RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSSS) DOS GRUPOS “A”, “B” e “E” DO
MUNICÍPIO”, para um período correspondente a 12 (doze) meses, CONFORME RESOLUÇÃO
CONAMA N.º 358/2005, RESOLUÇÃO SMA 33/2006 e RESOLUÇÃO RDC ANVISA N.º
306/2004.
3.2. - O quantitativo estimado de RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE dos Grupos
“A”, “B” e “E”, a ser tratado mensalmente é de aproximadamente 400 (quatrocentos)
kg/mês, podendo ser ampliada de acordo com a demanda durante o período de vigência
contratual.
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3.3. - A coleta dos resíduos dos serviços de saúde deverá ser executada 01 (uma) vez por
semana no endereço localizado na Rua Osvaldo Pongeti, nº 60, Centro, em horário
estipulado pelo setor de saúde do município, 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.
3.4 - Em caso de feriado ou ponto facultativo, a coleta/pesagem fica transferida para o 1º dia
útil posterior.
3.5 - 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.
3.6 - 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.
3.7 - 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.
3.8 - 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.
3.9 - 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.
3.10 - 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.
3.11 - O veículo deverá possuir sistema de comunicação com os serviços de fiscalização da
Contratante, através de telefones celulares, ininterruptamente durante a execução dos
serviços.
3.12 - 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 Contratante.
3.13 - 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.
3.14 - Deve constar no veículo coletor em local visível, as especificações dos resíduos
transportáveis, com número e código estabelecido na NBR 10.004 da ABNT.
3.15 - 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.
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3.16 - Em caso de acidente, a CONTRATADA deverá notificar imediatamente a
CONTRATANTE e os órgãos estaduais de controle ambiental e de saúde pública.
3.17 - Durante a execução dos serviços, o sistema de carga e descarga, deverá ser deforma a
não permitir o rompimento dos recipientes.
3.18 - 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.
3.19 - 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 coma NBR 12.810 da
ABNT.
3.20 - A CONTRATADA deverá fornecer aos funcionários treinamento adequado e submetêlos a exames médicos pré-admissionais e periódicos, de acordo com o estabelecido na
Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho.
3.21 - 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.
3.22 - 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 mínimo¾ 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.
3.23 - 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.
3.24 - 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.
3.25 - 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
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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:
a) 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;
b) 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;
c) Executar mensalmente a medição dos serviços pelos quilogramas (kg), efetivamente
coletados, tratados, efetuado o transbordo (se necessário) e dada a devida destinação final.
4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1 - Com relação ao critério de medição dos serviços prestados, observar-se-á:
4.2 - Será designado 1 (um) funcionário da CONTRATANTE para acompanhar a coleta dos
resíduos a ser efetuada em um único ponto da cidade, localizado na Rua Osvaldo Pongeti, nº
60, Centro, para em conjunto com o empregado da CONTRATADA procederem a medição e
pesagem dos Resíduos dos Serviços de Saúde a serem coletados, efetuado o transbordo (se
necessário) e transportados para tratamento e dada a destinação final.
4.3 - 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), a
data e o nome dos funcionários que procederam ao serviço, sem rasuras e devidamente
assinado, para conferência no fechamento da fatura;
4.4 - Qualquer problema que ocorra no fechamento da quantidade pesada e transportada
no mês, será resolvido entre os prepostos da CONTRATANTE e CONTRATADA;
4.5 - O preço será apresentado e estabelecido por quilo e o pagamento será por quantidade
efetivamente coletada, transportada e tratada dentro de cada mês.
4.6 - Não atingindo a quantidade mensal estimada no presente instrumento, nenhuma
penalização será imposta pela Contratada ao Contratante.
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1 - Dentre outras obrigações previstas neste Edital e seus Anexos, em especial na Minuta
de Contrato, são compromissos da Prefeitura Municipal de Nova Europa:
a) Cumprir todas as normas e condições do presente Edital;
b) Assegurar à Contratada o pagamento dos débitos decorrentes ao adimplemento das
obrigações, na forma estabelecida no Contrato;
c) Fornecer todas as informações, esclarecimentos necessários ao pleno e fiel cumprimento
do objeto da presente licitação, na forma do contrato a ser celebrado;
d) Realizar o(s) pagamento(s) respectivo(s) na forma e nos prazos ora avençados, após
satisfeitas as exigências deste contrato.
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6. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA E/OU CONTRATADA
6.1 - A Contratada responderá civil e criminalmente por todos os danos que venha, direta ou
indiretamente, provocar ou causar para a Contratante e/ou para terceiros, devendo entregar
o objeto deste contrato de acordo com os termos pactuados, em estrita obediência à
legislação vigente.
6.2 - A CONTRATADA compromete-se a:
a) manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação
apresentadas, conforme consta do Capítulo VI do Edital;
b) conduzir os trabalhos de acordo com o Termo de Referencia, contrato e as normas
técnicas aplicáveis (ambientais inclusive), com estrita observância da legislação pertinente
em vigor;
c) o não cumprimento das obrigações e responsabilidades estabelecidas nesta Cláusula
sujeita a licitante às penalidades aplicáveis a cada caso, constante deste Edital e Minuta de
Contrato.
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ANEXO II – MODELO DE CREDENCIAMENTO
(imprimir em papel timbrado da Empresa)
CREDENCIAMENTO
Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede
(endereço completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob nº ............e Inscrição Estadual sob
n.º ................., representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s))
Sr(a)..........................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ............. e CPF
n.º........................, nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a)
Sr(a)....................................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ....................... e
CPF n.º.................................., a quem confere(imos) amplos poderes para representar a
(Razão Social da Empresa) perante .................... (indicação do órgão licitante), no que se
referir ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017, com poderes para tomar qualquer decisão
durante todas as fases do PREGÃO, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A
PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE
PREÇOS (A) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B) em nome da Outorgante, formular
verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular
lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir
expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão,
manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso
administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos
solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,
em nome da Outorgante.
A presente Procuração é válida até o dia .............
Local e data.
(Assinatura(s) do(s) outorgante(s), com poderes para este fim, conforme Contrato Social da
empresa).
Data: ____/_____/______

(A procuração deverá vir acompanhada da documentação necessária para comprovação da
validade da mesma).
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO
(imprimir em papel timbrado da Empresa)

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A Empresa (indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do
estabelecimento da empresa que efetivamente irá prestar o objeto da licitação, endereço
completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail) para contato), em atendimento às
disposições do Edital de Pregão Presencial n° 14/2017, DECLARA:

1.
Que tem pleno conhecimento e concorda com os termos deste Edital e seus Anexos;
2.
Que os preços propostos são completos, computando todos os custos necessários
para o atendimento do objeto desta licitação, bem como impostos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre os objetos licitados, constantes da
proposta;
3.
Que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da abertura
deste Pregão;
4.
Que tem ciência dos prazos de entrega estabelecidos no Edital.
5.
Que vai Indicar a marca, fabricante, valor unitário e total do bem cotado.
6.
Que vai Informar os dados do representante legal (nome, CPF, RG, endereço, cargo
ou função) com poderes legais para assinatura do contrato ou instrumento equivalente;

Data: ____/_____/______

ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO - (ME e EPP)
(imprimir em papel timbrado da Empresa)

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas
previstas neste ato convocatório, que a empresa _____________________________
(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº. ________________________é Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar
nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando
apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no
procedimento licitatório do Pregão Presencial n° 14/2017, realizado pela Prefeitura
Municipal de Nova Europa/SP.

Data: ____/_____/______

ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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ANEXO V
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
(imprimir em papel timbrado da empresa)

PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017 – EDITAL Nº 20/2017
DADOS DO LICITANTE
DENOMINAÇÃO:
ENDEREÇO:
CEP:

FONE:

e-mail:

FAX:
CNPJ:

INSC. EST.:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E
DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSSS) DOS GRUPOS "A", "B" e "E" DESTE MUNICÍPIO.
QTDE.
R$ UNIT. R$ TOTAL
R$ TOTAL
ITEM
DESCRIÇÃO
ESTIMADA
/KG
/MÊS.
/ANUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS
400 kg
SERVIÇOS DE SAÚDE (RSSS) DOS GRUPOS "A", "B" e "E" DO MUNICÍPIO, CONFORME
RESOLUÇÃO CONAMA N.º 358/2005, RESOLUÇÃO SMA 33/2006 e RESOLUÇÃO RDC
01
ANVISA N.º 306/2004.
Data: ____/_____/______
ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO
(imprimir em papel timbrado da Empresa)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO

A Firma/Empresa _____________________________________
, sediada na rua ____________________ , no ______ , __(cidade) __, _(estado) , inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.) sob o no ___________, por seu representante
legal (Diretor, Gerente, Proprietário, etc.), em atendimento às disposições do Edital de
Pregão Presencial n° 14/2017, DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer
impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores.

Data: ____/_____/______

ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO
(imprimir em papel timbrado da Empresa)

DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO ART. 27 DA LEI 8.666/93 E ART. 7º, XXXIII
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

_______________________________________, inscrito do CNPJ n.º
__________________, por intermédio de seu representante legal o (a)
Sr.(a)________________________________________, portador (a) da Carteira de
Identidade n.º __________________e do CPF n.º _____________________, DECLARA, para
fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido
pela Lei n.º 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. Ressalva:
emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Data: ____/_____/______

ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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ANEXO VIII
MINUTA DE CONTRATO
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017
CONTRATO Nº .../2017. TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
NOVA EUROPA E A EMPRESA ...................... ME. PARA
EX4ECUÇÃO DOS SERVIÇOS QUE ESPECIFICA.

Aos .......... (.........) dia do mês de ....... de 2017 (dois mil e dezessete)
na cidade de Nova Europa, Estado de São Paulo, no Gabinete do Prefeito Municipal,
compareceram as partes entre si justas e contratadas, a saber: de um lado a O MUNICÍPIO
DE NOVA EUROPA, pessoa jurídica de direito público, situada na Rua 15 de Novembro, nº
75, Centro, inscrita no CNPJ sob nº 71.989.982/0001-34, neste ato devidamente
representada pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. LUIZ CARLOS DOS SANTOS, brasileiro,
casado, portador da cédula de identidade R.G. n.º 12.789.546-2 e inscrito no C.P.F. sob o nº
044.016.728-01, residente e domiciliado na cidade de Nova Europa, Estado de São Paulo, na
Rua dos Imigrantes, nº 184, Vila Groner, daqui por diante denominado simplesmente
“CONTRATANTE”, e de outro lado a empresa .................., inscrita no CNPJ sob o nº
............................, com sede na cidade de ............................., Estado de ......................, na
...................., nº ..............., Bairro .........., neste ato representada pelo seu(a) ......., o(a) Sr.(a.)
............., portador(a) da cédula de identidade R.G. n.º ............. e inscrito(a) no C.P.F. sob o nº
.................., residente e domiciliado(a) na cidade de ............, Estado de .........., na Rua
................, nº ........., Bairro .........., daqui por diante doravante denominado(a)
“CONTRATADO(A)”, que de comum acordo têm entre si justo e contratado o presente
contrato, com as seguintes cláusulas:
Cláusula 1ª) - DO OBJETO:
1.1 – Em decorrência da adjudicação e homologação que lhe foi feita no Processo Licitatório
Pregão Presencial nº 14/2017, aberto pelo Edital nº 20/2017 a “Contratante” contrata a
“Contratada” para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E
DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSSS) DOS GRUPOS "A",
"B" e "E" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA N.º 358/2005, RESOLUÇÃO
SMA 33/2006, RESOLUÇÃO RDC ANVISA N.º 306/2004 e conforme especificações técnicas
contidas no Termo de Referência – Anexo I, que integra o edital regulador do certame e
conforme características e especificações abaixo:
QTDE.
R$ UNIT. R$ TOTAL R$ TOTAL
ITEM
DESCRIÇÃO
ESTIMADA
/KG
/MÊS.
/ANUAL

01

CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,
TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE
RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE
SAÚDE (RSSS) DOS GRUPOS "A", "B" e
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"E" DO MUNICÍPIO, CONFORME
RESOLUÇÃO CONAMA N.º 358/2005,
RESOLUÇÃO
SMA
33/2006
e
RESOLUÇÃO RDC ANVISA N.º 306/2004.

Cláusula 2ª) - DOS PREÇOS E REAJUSTES:
2.1 – O valor estimado do presente importa em R$ ____________
(_____________________), que vigorará por todo o período contratual, sendo fixo e
irreajustável, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária,
devendo estar incluso todas as despesas diretas e indiretas que recaiam sobre o bem
contratado, como por exemplo: impostos, taxas, tributos, transporte e demais encargos.
Cláusula 3ª) – DA EXECUÇÃO:
3.1 - As condições para a execução do objeto do presente encontram-se descritas no edital e
seus anexos, constantes do Pregão Presencial nº 14/2017, em consonância com a proposta
da CONTRATADA, que ficam fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de transcrição.
3.2 - A coleta dos resíduos dos serviços de saúde deverá ser executada 01 (uma) vez por
semana no endereço localizado na Rua Osvaldo Pongeti, nº 60, Centro, em horário
estipulado pelo setor de saúde do município, e constantes do Anexo I do Edital.
3.3 - O quantitativo estimado de RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE a ser tratado
mensalmente é de aproximadamente 400 (quatrocentos) quilos/mês.
Cláusula 4ª) - DO PAGAMENTO:
4.1 – Os pagamentos serão efetuados mensalmente de acordo com as medições
apresentadas pela Contratada e devidamente aprovadas pela Contratante;
4.2 – As medições serão apresentadas pela Contratada, assinadas por responsável do Setor
de Saúde da Prefeitura Municipal de Nova Europa, até o 5º (quinto) dia útil do mês
subsequente ao vencido, cujo valor de cada parcela mensal guardará idêntica proporção à
quantidade de quilos coletada, transportada, tratada e dada a destinação final em aterro
sanitário licenciado durante o mês, enquanto que a respectiva nota fiscal/fatura será emitida
dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, após conferência e atestado de execução pelo
Secretário de Saúde municipal.
4.3 – O pagamento será processado e efetuado em até 30 (trinta) dias desde que aprovadas
a medição e respectiva nota fiscal/fatura pelo Secretário de Saúde municipal.
4.4 - A medição não aprovada pela fiscalização municipal será devolvida à empresa
contratada, com as informações necessárias, que motivaram sua rejeição, para providenciar
as reparações imprescindíveis do objeto da contratação, a fim de que ocorra sua
reapresentação, dentro do prazo de até 3 (três) dias úteis.
4.5 - A devolução das medições e da respectiva nota fiscal/fatura não aprovadas pela
fiscalização municipal, em hipótese alguma servirá de pretexto para que a empresa
contratada suspenda a prestação dos serviços, sob a alegação de atraso dos pagamentos
devidos pela Administração.
4.6 - As notas fiscais/faturas que também apresentarem incorreções serão devolvidas à
Contratada e seu vencimento será contado da data do seu retorno devidamente
regularizada.
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4.7 - Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente devendo o
fornecedor informar o número do banco, da agência e conta bancária, ou através de banco
credenciado, a critério da Administração.
4.8 - Conforme o protocolo ICMS 42/2009, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica –
NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a partir de 01/12/2010, os
contribuintes (exceto MEI) que, independentemente da atividade econômica exercida,
realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta.
Cláusula 5ª) – DA VIGENCIA:
5.1 - O prazo de vigência do futuro contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite previsto no inciso II do art. 57 da Lei
Federal n.º 8.666/93 e alterações, caso haja interesse da administração, através de termos
aditivos.
5.2 - Conforme as normas que regem o Plano de Estabilização Econômica, os preços
constantes da presente contratação não poderão ser reajustados pelo prazo de 01 (um) ano,
sendo que após este prazo, caso haja prorrogação contratual será adotada a variação dos
últimos 12 (doze) meses do índice IPCA/IBGE – relativo ao período anterior. Na
eventualidade da alteração da legislação que dispõe sobre o Programa de Estabilização
Econômica, providências serão tomadas visando à perfeita adequação às novas regras que
forem editadas.
Cláusula 6ª) – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
6.1 - Dentre outras obrigações previstas neste Edital e seus Anexos, em especial na Minuta
de Contrato, são compromissos da Prefeitura Municipal de Nova Europa:
a) Cumprir todas as normas e condições do presente Edital;
b) Assegurar à Contratada o pagamento dos débitos decorrentes ao adimplemento das
obrigações, na forma estabelecida no Contrato;
c) Fornecer todas as informações, esclarecimentos necessários ao pleno e fiel cumprimento
do objeto da presente licitação, na forma do contrato a ser celebrado;
d) Realizar o(s) pagamento(s) respectivo(s) na forma e nos prazos ora avençados, após
satisfeitas as exigências deste contrato.
Cláusula 7ª) – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
7.1 - A Contratada responderá civil e criminalmente por todos os danos que venha, direta ou
indiretamente, provocar ou causar para a Contratante e/ou para terceiros, devendo entregar
o objeto deste contrato de acordo com os termos pactuados, em estrita obediência à
legislação vigente.
7.2 – A CONTRATADA compromete-se a:
a) manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação
apresentadas, conforme consta do Capítulo VI do Edital;
b) conduzir os trabalhos de acordo com o Termo de Referencia, contrato e as normas
técnicas aplicáveis (ambientais inclusive), com estrita observância da legislação pertinente
em vigor;
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c) o não cumprimento das obrigações e responsabilidades estabelecidas nesta Cláusula
sujeita a licitante às penalidades aplicáveis a cada caso, constante deste Edital e Minuta de
Contrato.
Cláusula 8ª) – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
8.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto deste pregão correrão à conta da
dotação orçamentária consignada no orçamento vigente e futuro, classificadas e codificadas
sob os nºs:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta.................
Orgao.................
Unidade Orcamentaria..
Unidade Executora.....
Funcional.............
Projeto/Atividade.....
Natureza da Despesa...
JURIDICA
Fonte de Recursos.....
Codigo de Aplicacao...

=
=
=
=
=
=
=

684 Credito Orcamentario 1 Ordinario
02 EXECUTIVO
02.04 SEC. DE SERVICOS E INFRAESTRUTURA URBANA
02.04.02 COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
154520010 Urbanismo
2011000 MANUTENCAO DO SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA

= 1 TESOURO
= 110.0000 GERAL

8.2 - As Por se tratar de despesa relativa a prestação de serviços cuja execução e respectivo
prazo de vigência contratual ultrapassarão o exercício financeiro de 2017, considerar-se-ão
como compromissadas apenas as prestações cuja liquidação devam se verificar no
respectivo exercício financeiro, ficando facultado ao ordenador de despesas proceder ao
empenho de importância suficiente apenas para a quitação da fração do contrato a ser
liquidado no ano de 2017, empenhando-se o saldo remanescente logo no inicio do exercício
seguinte.
Cláusula 9 ª) – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
9.1 - A não assinatura do Termo Contratual no prazo estabelecido, quando convocada
dentro do prazo da validade de sua proposta, ensejarão:
9.1.1. Cobrança pelo município por via administrativa ou judicial, de multa no valor de até
20% (vinte por cento) do valor estimado para a licitação.
9.1.2. Suspensão Temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o
Município de Nova Europa, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer atos previstos no artigo
7º da Lei federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
9.2 - Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificado e
comprovado, o não cumprimento, por parte da empresa Contratada, das obrigações
assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, ensejarão a aplicação, segundo
a gravidade da falta, das seguintes penalidades:
a) – advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as
quais tenha a empresa concorrido diretamente, ocorrência que será registrada no Cadastro
de Fornecedores do Município de Nova Europa;
b) - multa equivalente de 0,3 (zero vírgula três por cento) ao dia, por atraso no fornecimento
do bem calculada sobre o valor contratual, até o 5º (quinto) dia, após o que, aplicar-se-á a
multa prevista na alínea “c” deste item;
c) - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, na hipótese do não
cumprimento de qualquer das obrigações assumidas;
d) - suspensão Temporária do direito de licitar com a Administração Pública Municipal, bem
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como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 05 (cinco) anos, em especial na
hipótese de descumprimento integral do Contrato ou descumprimento parcial das demais
clausulas contratuais;
e) – declaração de inidoneidade.
9.3 - As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da
empresa contratada ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente.
Cláusula 10) – DA RESCISÃO:
10.1 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA (SP) poderá rescindir a qualquer momento o
contrato nos termos dos artigos 77 e 78, Incisos I e II da Lei Federal 8.666/93.
10.2 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA (SP) poderá rescindir de pleno direito o contrato,
independente de aviso, notificação, sem que assista à licitante vencedora qualquer direito à
indenização, nos seguintes casos:
a) Liquidação judicial ou extrajudicial, concordata, falência, protesto, concurso de credores,
cisões ou fusões;
b) Caso o contrato venha a ser objeto de qualquer espécie de transação, tais como
transferências, caução ou outras, sem a autorização da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
(SP);
c) Paralisação injustificada nas atividades da licitante vencedora e não proceder à execução
dos serviços na forma estabelecida neste Edital;
d) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e
determinado pela máxima autoridade da esfera administrativa municipal e exaradas no
processo administrativo a que se refere o contrato;
e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato.
10.3 - Poderá ainda ser a rescisão amigável, por acordo entre as partes, mediante
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no
processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração.
Cláusula 11) – DO FORO:
11.1 - Em havendo qualquer questionamento judicial, ou controvérsia, decorrente do
presente contrato, será competente para dirimi-lo o foro da COMARCA DE ARARAQUARA,
Estado de São Paulo, em detrimento de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Cláusula 12 ) – DA LEGISLAÇÃO:
12.1 - Este contrato é regido pela Lei Federal n.º 8666/93 e alterações posteriores, Lei
Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente pelo Código Civil Brasileiro, e nas demais
legislações e normas legais aplicáveis e cabíveis à espécie, inclusive supletivamente, os
princípios gerais do Direito Público ou Privado.
Cláusula 13) – DA VINCULAÇÃO:
13.1. - O cumprimento deste contrato está vinculado aos termos do Edital de Pregão nº
14/2017, seus anexos, e da proposta da “CONTRATADA”, independentemente de
transcrição.
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Cláusula 14) – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:
14.1. - Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei na 8.666/93,
sempre através de Termo Aditivo numerado em ordem crescente.
Cláusula 15) – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
15.1 - As situações não previstas neste contrato, serão reguladas pela Lei Federal n.º
8666/93 e alterações posteriores.
E, por estarem assim juntas e contratadas, assinam as partes o presente contrato em 03
(três) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas adiante assinadas.
Nova Europa, aos .................

................................................
PREFEITO MUNICIPAL
“Contratante”

.......................................
.......................................................
“Contratada”

Testemunhas:

.........................................................
Nome
Rg.
CPF
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