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EDITAL Nº 008/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

 

1. PREÂMBULO 

 

1.1. O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO representado por 

seu Pregoeiro designado pelo Ato nº 264 de 02 de Janeiro de 2018, no uso de suas atribuições, torna público, para 

conhecimento de todos os interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL para 

Registro de Preços, sob o regime de execução Indireta, do tipo MENOR PREÇO com julgamento de MENOR 

PREÇO POR ITEM conforme descrito neste edital e seus anexos, de conformidade com a Lei a Lei n° 10.520, de 17 

de julho de 2002 e Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

Data de abertura: 08 de Maio de 2018. 

Credenciamento: inicio às 08 h 00min (horário de Mato Grosso) 

Recebimento dos Envelopes de proposta de Preços e Documentos de Habilitação: das 08h00minh as 

08h30minmin (horário de Mato Grosso) 

Local: Sede Administrativa do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, localizada na 

Travessa Bartolomeu Dias, n° 269, Bairro Alvorada, na Cidade de Peixoto de Azevedo/MT. 

O prazo de tolerância será de no máximo 15 (quinze) minutos, não se aceitando justificativas de atraso na entrega 

das propostas devido a problemas de transito ou de qualquer outra natureza. 
 

1.2. O procedimento licitatório obedecerá integralmente à legislação que se aplica a modalidade Pregão, sob a égide da 

Lei Federal nº 10.520/02, e o Decreto Federal nº 3.555/00, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº  

8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

1.3. A entrega da proposta leva a participante a aceitar e acatar as normas contidas no presente Edital. 

 

2. ÓRGÃO REQUISITANTE 

2.1. Consórcio Intermunicipal de Saúde da região do Vale do Peixoto. 

 
3. OBJETO 

 

3.1 Constitui objeto do presente edital o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, 

ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE 

SERVIÇOS DE SAÚDE, PERTENCENTES AOS GRUPOS A, B E E, CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA 

358/2005 E ANVISA 306/2004, conforme especificações constantes no Anexo I, Termo de Referência, parte 

integrante deste Edital. 

 

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. A sessão deste Pregão será pública e realizada em conformidade com este Edital na data, 

horário e local indicado no Preâmbulo. 

4.2. Poderão participar deste Pregão, as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que atendam todas as 

exigências constantes deste Edital e seus Anexos, correndo por sua conta todos os custos decorrentes da elaboração e 

apresentação de suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela realização de tais atos às 

condições de habilitação estabelecidas no Título IX deste instrumento convocatório. 

4.2.1. Os itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 são exclusivos para MICROEMPRESAS e 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, conforme o Art. 48, Inciso I da Lei 123/2006, que se enquadrem no 

ramo de atividades pertinentes ao fornecimento do objeto da presente licitação e atendam as condições 

exigidas neste Edital.  

4.2.1.1. Caso não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 

microempresas ou empresas de pequeno porte, ou no caso de justificável interesse publico será 
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admitida a participação de outras empresas interessadas, conforme Art. 49, incisos II e III da Lei 

123/2006. 

 

4.3. Participarão da Sessão Pública do Pregão Presencial os representantes efetivamente credenciados. 

4.4. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em quaisquer das hipóteses a seguir 

elencadas: 

4.4.1. Suspensa ou impedida de licitar ou contratar com o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do  

Peixoto, ou declarada inidônea para licitar ou contratar com o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do 

Peixoto, enquanto perdurarem os motivos da punição  u até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade; 

4.4.2. Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão; 

4.4.3. Com falência ou concordata declarada por sentença judicial, em liquidação judicial ou extrajudicial; 

4.4.4. Que tenha funcionário ou membro da Administração d o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale  

do Peixoto, Estado de Mato Grosso, mesmo subcontratado, como dirigente, acionista detentor de mais de 5% (cinco por 

cento) do capital com direito a voto, controlador ou responsável técnico; 

4.4.5. Empresa que comprovadamente por sua culpa não tenha cumprido integralmente contrato com o Consórcio 

Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto/MT, independentemente do objeto contratado. 

4.4.6. Presente quaisquer dos impedimentos estabelecidos no art. 9º da Lei Federal 8.666/93. 

4.5. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento, 

sujeita-se às penalidades cabíveis. 

4.6. Sob pena de desclassificação, os interessados em participar do presente pregão deverão trazer, juntamente com a 

documentação original, as fotocópias da mesma. Caso estas não estejam autenticadas, a mesma poderá ser feita pelo 

pregoeiro, mediante comparação com as originais. 

4.7. Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados deverão referir-se ao mesmo CNPJ 

constante na Proposta de Preços, exceto aqueles documentos que pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

 

5. DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO EDITAL 

 

5.1. As empresas interessadas em participar do certame licitatório em epígrafe, deverão estar atentas às informações que 

o Pregoeiro poderá disponibilizar nos sites www.cisvaledopeixoto.com.br a qualquer momento, em virtude de 

esclarecimentos, erratas ou outras informações relevantes acerca do processo licitatório em curso. 

 

6. CREDENCIAMENTO 

 

6.1. Para o credenciamento, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

6.1.1. Se proprietário, sócio ou assemelhado da empresa: estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 

registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no 

Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura. Se empresa individual: o registro comercial, devidamente registrado. Os 

documentos deverão ser apresentados no original ou com cópia autenticada. 

6.1.2. Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular (ANEXO XIII), da qual 

constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados  

a alínea "a" supra, que comprove os poderes do mandante para a outorga, com firma reconhecida, ou; 

6.1.3. Documento equivalente (Termo de Credenciamento – Modelo/Anexo III) da licitante, com poderes para que a 

pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste Pregão, notadamente para formular 

proposta, lances verbais, declarar a intenção de recorrer ou renunciar ao direito de interpor recursos, com firma 

reconhecida. 

6.1.4. Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a comprovação desta condição será 

efetuada mediante apresentação de declaração de que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º 

do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, (Anexo IV – Declaração de enquadramento como 

beneficiária da Lei Complementar 123/2006) acompanhada da certidão simplificada expedida pela Junta Comercial 

(Conforme Instrução Normativa n.º 103, art. 8º do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007, 

publicada no DOU de 22/05/2007). 

6.1.4.1. A apresentação da certidão referida no item anterior deverá ocorrer quando do credenciamento, sob pena de não 

aplicação dos efeitos da Lei Complementar n.º 123/2006. 

6.1.4.2. A certidão deverá ter sido emitida nos 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data prevista para o 

recebimento dos envelopes contendo “Proposta” e “Documentação”, sob pena de não aceitabilidade. 
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6.1.4.3. A consulta de optante pelo Simples Nacional não substitui a Certidão da Junta Comercial. 

6.1.5. No momento do seu credenciamento, a Licitante deverá apresentar declaração dando ciência de que cumpre 

plenamente os requisitos da habilitação, conforme modelo deste Edital (Anexo V – Declaração de Habilitação). 

6.1.6. Apresentar declaração atestando que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou 

empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. (Anexo VI – Declaração de não parentesco). 

 

6.2. Das Situações Especiais no Ato do Credenciamento: 

 

6.2.1. Se o reconhecimento de firma estiver em nome da pessoa física, o instrumento deve estar acompanhado do ato 

constitutivo da empresa (Estatuto/Contrato Social), que comprove a legitimidade do outorgante. 

6.2.2. Se o reconhecimento de firma estiver em nome da pessoa jurídica (empresa licitante), fica dispensada a 

apresentação do ato constitutivo, vez que o cartório já o terá examinado e verificado a legitimidade do signatário. 

6.2.3. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto. 

6.2.4. A ausência do representante em qualquer momento da sessão importará a imediata exclusão da respectiva 

credenciada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. A falta ou incorreção dos documentos mencionados para o 

credenciamento não implicará a exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de 

manifestar-se na apresentação de lances verbais e demais fases do procedimento licitatório, enquanto não suprida a falta 

ou sanada a incorreção. 

6.2.5. A licitante que não apresentar os documentos de credenciamento ficará impedida de manifestar-se durante a 

sessão, mas se a sua proposta escrita estiver em conformidade com as condições estabelecidas neste edital, ela será 

recebida. 

6.2.6. Na hipótese dos documentos que comprovam a regularidade da outorga de credenciamento (estatuto, contrato 

social, etc.), assim como a declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação ou quaisquer outros 

documentos referentes à fase de credenciamento que, por equívoco, estejam dentro do envelope de “Habilitação”, 

poderão ser retirados do respectivo envelope, pelo próprio representante, que procederá o novo lacre do mesmo. 

6.2.7. Na fase de credenciamento será permitido ao representante da licitante tirar as cópias de documentos necessários, 

porventura colocados no envelope de habilitação. 

6.2.8. O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio poderá conferir os documentos referentes ao credenciamento antes da abertura 

da sessão e lançar o respectivo carimbo de “confere com o original”. 

6.2.9. Não precisam de termo de credenciamento e/ou de procuração: o sócio-gerente, o administrador eleito, o 

proprietário ou assemelhado, devendo estes apresentar os documentos previstos no item 6.1.1. 

6.2.10. Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues separadamente dos envelopes de números 

01 e 02. 

6.2.11. Serão admitidos envelopes enviados por remessa postal, desde que devidamente identificados dentro das normas 

estipuladas no presente Edital, lembrando que a ausência de representante implica a decadência dos direitos às etapas 

de lances, negociação e recursos. 

 

7. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

7.1. A sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os 

Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro, em conformidade com este 
Edital e seus anexos, no local e horário determinados no preâmbulo deste edital. 

7.2. Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro e, após o recebimento do Credenciamento, o(s) 

representante(s) da(s) licitante(s) apresentará(ão): 

a) Os envelopes contendo a(s) Proposta(s) de Preços; 

b) O envelope contendo os Documentos de Habilitação. Enquanto durar a fase de credenciamento, junto ao sistema, 

será permitida a inclusão de novos licitantes. A partir do momento que o Pregoeiro declarar encerrada a fase de 

credenciamento, não serão mais admitidos novos licitantes. 

 

ENVELOPE N.º 1 - PROPOSTA DE PREÇO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 

LICITANTE:__________________________________ 

CNPJ/MF: ________________________________________ 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS 

ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, 

TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PERTENCENTES 

AOS GRUPOS A, B E E, CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA 358/2005 E ANVISA 306/2004. 
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ENVELOPE N.º 2 - DOCUMENTOS HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 

LICITANTE:____________________________________. 

CNPJ/MF: ________________________________________. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS 

ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, 

TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PERTENCENTES 

AOS GRUPOS A, B E E, CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA 358/2005 E ANVISA 306/2004. 

 

 

8. PROPOSTA COMERCIAL 

 

8.1. O envelope “Proposta de Preço” deverá conter a proposta de preço da licitante, que deverá 

atender aos seguintes requisitos: 

8.1.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em formulário próprio contendo as informações exigidas no termo 

de referência, assinada por quem de direito, em 01 (uma) via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou 

entrelinhas, constando o preço de cada item, expresso em reais (R$), com 02 (dois) dígitos após a vírgula no valor 

unitário, em algarismos arábicos, conforme mencionado acima, devendo todas as folhas serem rubricadas; 

(Modelo/Anexo II). 

8.1.2. Apresentar preços completos, expresso em reais, em algarismo nos itens e, em algarismo e por extenso, no valor 

total, computados todos os custos necessários para o atendimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos, 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, 

garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado e constante da proposta; 

8.1.3. Constar preço unitário e total de cada item, bem como o valor total ofertado, sendo que o preço unitário deverá 

ser composto apenas de 02 (duas) casas decimais após a vírgula. Em caso de divergência entre os valores unitário e 

total, serão considerados os primeiros e, entre os expressos em algarismos e por extenso, serão 

considerados estes últimos; 

8.1.4. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados que 

não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexequível no julgamento das propostas, serão 

considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer 

título, devendo os serviços ser executados sem ônus adicionais; 

8.1.5. O prazo para realização dos serviços deverá ser conforme o cronograma estipulado no Termo de Referência; 

8.1.6. Somente será aceito um preço para cada item; 

8.1.7. Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado como tal; 

8.1.8. Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do estabelecimento da empresa que 

efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), 

para contato, número da conta corrente bancária e agência respectiva. Os dados referentes à conta 

bancária poderão ser informados na fase da contratação; 

8.1.9. Número deste Pregão. 

8.2. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica, 

prevalecerão às da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor unitário e total para os itens do objeto do edital, será 

considerado o primeiro. 

8.3. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

8.4. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências materiais deste ato convocatório. 

8.5. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preços ou 

qualquer outra condição não prevista neste edital. 

8.6. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao preço, condições de pagamento, 

prazos ou outra condição que importe em modificação dos termos originais ofertados. 

8.7. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações e exigências do presente Edital e de seus 

anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de impossibilitar o julgamento. 

8.8. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica em submissão a todas as 

condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação 

federal mencionada no preâmbulo deste edital. 

8.10. O Pregoeiro considerará como formal: erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem a Administração 

Pública e não implique em nulidade do procedimento. 

8.11. A proponente deverá manter o valor da proposta registrada por no mínimo 60 (sessenta) dias, sob pena de incidir 

nas sanções previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002 e do art. 87 da Lei 8.666/1993. 
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9. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

9.1. Será considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos relacionados nos 

subitens abaixo, desde que atendidos os requisitos especificados nas observações deste item. 

 

9.2. Habilitação Jurídica. 

9.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual, ou; 

9.2.2. Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores, ou; 

9.2.3. Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 

dos nomes e endereços dos diretores em exercício; 

9.2.4. 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. 

Obs.: Os documentos relacionados nos subitens 9.2.1. a 9.2.3 não precisarão constar no envelope “Documentos de 

Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 

 

9.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista 

9.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

9.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede 

do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

9.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (incluindo INSS), Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei; 

9.3.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação 

regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

9.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida em data não superior a 180 dias da data de abertura do certame. 

 

9.4. Qualificação Técnica 

9.4.1. Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoas 

jurídicas, de direito público ou privado, comprovando a execução pela EMPRESA LICITANTE, de atividades 

pertinentes e compatíveis com o objeto licitado. 

9.4.2. PARA O SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE, deverá apresentar os seguintes documentos: 

a) Certificados de Inspeção para o transporte de Produtos Perigosos – CIPP – Emitido pelo INMETRO referente aos 

veículos da empresa (Decreto 96.044/1988, art.22). 

b) Certificado de Inspeção Veicular – CIV – Emitido pelo INMETRO referente aos veículos da empresa; 

c) Declaração de que possui os Equipamentos de segurança para fins de coleta e transporte até o local destinado, que 

ficarão a cargo da empresa. 

d) Comprovação do curso do MOPP– Movimentação e Operação de Produtos Perigosos dos Motoristas da empresa 

responsáveis pela coleta com número de registro no DETRAN (Decreto 96.044/1988, art.15a21 e Resolução 

CONTRAN/MJ nº168/2005); 

e) Comprovação de vínculo empregatício dos motoristas habilitados com a licitante na função de motoristas, podendo 

ser comprovada através de apresentação de copia da CTPS, contrato de prestação de serviços e outras formas previstas 

na forma da Lei; 

f) Ficha e envelope de emergência para transporte de resíduos perigosos (Decreto n. 96.044/1988, art. 22, inciso III); 

g) Manifesto de carga ou Requisição de coleta; 

h) Licença de Operação para Transporte de resíduos perigosos acompanhada do parecer técnico constando os veículos 

licenciados; 

i) Licença de Operação para Armazenamento de Resíduos acompanhada do parecer técnico RDC 306/04, Capítulo IV, 

tópico 2.6); 

j) Apresentar autorização ambiental para transporte Interestadual de produtos perigos os – IBAMA, os temos da Lei 

Complementar 140/2011; 

9.4.3. PARA O TRATAMENTO DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS “A” “B” e “E”, deverá apresentar os seguintes  

documentos: 

a) Alvará de Funcionamento e Localização do Município onde está instalada a unidade de Tratamento da empresa; 

b) Alvará da Vigilância Sanitária do Município onde está instalada a unidade de Tratamento da empresa; 

c) Alvará do Corpo de Bombeiros do Município onde está instalada a unidade de Tratamento da empresa. 
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d) Licença de Operação em nome da licitante emitida pelo órgão ambiental Municipal, Estadual ou Federal da unidade 

de Tratamento da empresa acompanhada do parecer técnico (LC 592/17 - Código Estadual do Meio Ambiente, art.31, 

inciso III e Lei 8.666/93, art.30,inciso II); 

e) Registro no CREA em nome da pessoa jurídica, mediante a apresentação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica 

em sua validade; e Registro no CREA da pessoa física em nome do engenheiro sanitarista ou ambiental ou químico, 

responsável pela empresa, mediante a apresentação da Certidão de Registro de Pessoa Física em sua validade; 

f) Cadastro Técnico Federal – IBAMA – em nome da Pessoa Jurídica (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 31 DO 

IBAMA – CADASTRO TÉCNICO FEDERAL); 

g) No caso de subcontratação do tratamento dos resíduos deverão ser apresentados os documentos elencados no item 

9.5.3. em nome da subcontratada, bem como a sua carta de anuência. 

9.4.4. PARA A SUB - CONTRATAÇÃO DA DISPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS “A, B e E”, deverá 

apresentar os seguintes documentos: 

a) Comprovante de vínculo entre a licitante e a subcontratada com a apresentação, da carta de anuência da empresa 

proprietária do aterro sanitário autorizando a empresa licitante a dispor os resíduos tratados. 

b) Licença de operação de aterro ou similar industrial para a disposição de resíduos da subcontratada. 

9.4.4.1. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos 

requeridos no presente edital e seus anexos. 

9.4.4.2. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital 

e seus anexos, o pregoeiro considerará o proponente inabilitado. 

9.4.5. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia, ou em publicação 

da imprensa oficial. 

9.4.5.1. As certidões emitidas através da internet só serão aceitas em originais, ficando sujeitas a confirmação pelo 

Pregoeiro e Sua equipe, nos termos das instruções normativas, circulares e portarias dos órgãos competentes, sendo 

desconsiderada a apresentação de cópias, ainda que autenticadas. 

9.4.5.2. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como 

válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das Propostas. 

9.4.5.3. Os documentos mencionados acima deverão referir-se exclusivamente ao estabelecimento da licitante (matriz 

ou filial), ressalvada a hipótese descentralização de recolhimento de tributos e contribuições pela matriz, que deverá 

ser comprovada por documento próprio, e estarem vigentes à época da apresentação do envelope contendo a 

documentação. 

9.4.6. Declaração firmada pelo representante legal da licitante, de que a empresa tem pleno conhecimento da presente 

licitação, dos elementos constantes deste Edital e seus Anexos, bem como todos os documentos nele citados, não 

podendo invocar desconhecimento como elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito 

cumprimento do Contrato; 

9.4.7. VISITA TÉCNICA - Atestado de visita técnica, fornecido pelo Consorcio Intermunicipal de Saúde da região do 

Vale do Peixoto, que comprove que a licitante tomou conhecimento de todas as informações  e das condições locais 

para o cumprimento das obrigações objeto deste Edital. 

9.4.8. A visita deverá ser realizada por profissional indicado pela empresa, e será efetuada até o último dia que antecede 

o certame, devendo ser marcada com antecedência no Consorcio Intermunicipal de Saúde da região do Vale do Peixoto, 

situado na Travessa Bartolomeu Dias, 269, Bairro Alvorada, por meio do fone (66) 3575- 2489 ou 3575-1017, das 

07:00 às 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas de segunda a sexta-feira. 

9.4.9. A visita técnica não é obrigatória, caso a empresa decida não participar da visita técnica, deverá apresentar em 

substituição ao atestado de visita, declaração formal assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei, de que 

tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, que 

assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros, avenças 

técnicas e /ou financeiras. 

Observação: Os dos documentos e requisitos elencados nos itens 9.4.2, 9.4.3 e 9.4.4, serão exigidos somente das 

empresas que forem declaradas vencedoras do certame, os mesmos serão apresentados no momento da formalização 

do contrato de Prestação dos serviços objetos deste edital.  

 

9.5. Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo e de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho. 

 

9.5.1. As proponentes deverão exibir declaração em papel da empresa, firmada pelo responsável legal, com indicação 

do nome, cargo e RG, atestando, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo à sua habilitação, bem 

como a situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso 

XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, conforme modelo sugerido no Anexo - VII– Modelo de Declaração. 

 

9.5 Observações: 

9.5.1 O objeto constante do ato constitutivo da empresa deve ser compatível com o objeto licitado. 
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9.5.2 Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da própria certidão ressalva que autorize a 

sua aceitação (Positiva com Efeitos Negativos). 

9.5.3 A documentação exigida no Título IX deverá ser compatível com as respectivas inscrições nas esferas Federal, 

Estadual e Municipal. 

9.5.4 A aceitação dos documentos obtidos via Internet ficará condicionada à confirmação de sua validade, também por 

esse meio, se dúvida houver quanto à sua autenticidade, pelo Pregoeiro. 

9.5.5 Para efeito da validade das certidões de regularidade de situação perante a Administração Pública, se outro prazo 

não constar da lei ou do próprio documento, será considerado o lapso de 90 (noventa) dias entre a data de sua 

expedição e a da abertura do certame. 

9.5.6 Os documentos poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia reprográfica autenticada 

por tabelião na forma da lei, ou ainda, por publicação em órgão da imprensa na forma da lei, exceto a proposta, para a 

qual se observará o disposto no Título VIII. 

9.5.6.1 As autenticações poderão ser feitas pela Equipe de Apoio ao Pregoeiro mediante cotejo da cópia com o original. 

9.5.6.2 Na hipótese da apresentação de documentos originais, estes serão anexados ao processo licitatório. 

9.5.7 Os documentos exigidos para habilitação, consoante o estabelecido no Título IX deste edital, não poderão, em 

hipótese alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento, ou apresentados por meio de fitas, 

discos magnéticos ou filmes. 

9.5.8 A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o previsto no 

Título IX inabilitará o licitante, sendo aplicado o disposto no subitem 11.1.11. 

9.5.9 A licitante que declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não os cumprir será inabilitada e sujeita às 

penalidades legais. 

9.5.10 Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser substituído 

por cópia reprográfica autenticada. 

 

10. PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO 

10.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas licitantes, o Pregoeiro 

declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais se aceitará novos licitantes, dando-se início ao 

recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação, exclusivamente dos 

participantes devidamente credenciados. 

 

10.2. Classificação das Propostas Comerciais 

10.2.1. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o atendimento a todas as 

especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que 

estiverem em desacordo. 

10.2.2. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aquelas que tenham valores sucessivos e 

superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para participarem dos lances verbais. 

10.2.3. Se não houver no mínimo 03 (três) propostas comerciais nas condições definidas no subitem anterior, o 

Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem 

dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas. 

10.3. Lances Verbais 

10.3.1. Aos licitantes classificados será dada a oportunidade de nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, 

de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais. 

10.3.2. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será realizado sorteio na 

sessão de Pregão, para definir a ordem de apresentação dos lances. 

10.3.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do licitante 

da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior 

ordenação das propostas. 

 

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

11.1. No julgamento e classificação, após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das 

empresas, será adotado o critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM, observados os prazos máximos 

para fornecimento, as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos neste 

edital. 

11.1.1. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, o autor da oferta de valor mais baixo e os das 

ofertas com preços de 10% (dez por cento) superiores poderão fazer novos lances verbais e sucessivos até a 

proclamação do vencedor. 

11.1.2. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente, devidamente justificado e aceito pelo Pregoeiro.   
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11.1.3. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste edital,  

poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, 

quaisquer que sejam os preços oferecidos. 

11.1.4. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar lances 

verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor. 

11.1.5. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades 

constantes neste Edital. 

11.1.6. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da 

primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

11.1.7. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o 

valor estimado da contratação. 

11.1.8. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja compatível 

com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 

11.1.9. Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do 

licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias. 

11.1.10. Constatado o atendimento pleno às exigências, será declarado o licitante vencedor, sendo-lhe adjudicado o 

objeto licitado. 

11.1.11. Se a proposta não for aceitável ou o licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a  

oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de habilitação do 

licitante, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 

lance que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital. 

11.1.12. Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro deverá negociar para que seja obtido melhor 

preço. 

11.2. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as 

ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e pelos licitantes presentes. 

11.3. Encerrada a fase de oferecimento de lances verbais, as propostas serão reordenadas e o pregoeiro examinará a 

aceitabilidade da proposta agora primeira classificada, se for o caso. 

11.4. A licitante vencedora deverá apresentar nova planilha, com a RECOMPOSIÇÃO dos preços apresentados na fase 

de lances verbais, no prazo de 02 (dois) dias úteis, nos termos dispostos neste edital. A licitante que não enviar a 

recomposição dos preços dentro do prazo acima estipulado estará automaticamente desclassificada e será chamada a 

segunda colocada para negociação. 

11.5. Decididos os recursos ou transcorrido in albis o prazo para sua interposição, o Pregoeiro devolverá aos licitantes 

julgados desclassificados os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 

11.5.1. Os documentos de que trata o subitem anterior, ficarão à disposição dos interessados pelo período de 30 (trinta) 

dias, contados a partir da celebração da Ata de Registro de Preços ou do Contrato, findo qual, não procurados, serão 

destruídos. 

 

12. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

12.1. Nos termos do artigo 43 da Lei Complementar 123/06, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, conforme Item 9.3 deste 

Edital, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

12.1.1. 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. Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não suspenderá o prazo 

supracitado. 

12.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no item 12.1.1, implicará na preclusão do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 

Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

contratação, ou revogar a licitação. 

12.3. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta melhor classificada ao final 

da fase de lances e desde que inicialmente não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte. 

12.4. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

12.4.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior 

àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
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12.4.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem 12.4.1, serão 

convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 12.3, na ordem classificatória, para 

o exercício do mesmo direito; 

12.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrem no intervalo estabelecido no subitem 12.3, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

12.4.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos itens 12.4.1, 12.4.2 e 12.4.3, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

12.4.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova 

proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, observado o 

disposto no item 12.4.3. 

12.4.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que trata a Lei Complementar 

Federal n° 123/2006 deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com os documentos de habilitação, a declaração de 

que não se encontra em nenhuma das situações previstas no § 4º do artigo 3° da Lei Complementar Federal 

n°123/2006. (Anexo IV). 

 

13. IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

 

13.1. Conforme previsto no art. 12 do Decreto 3.555/2000, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para 

recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, sendo que tais 

impugnações deverão ser manifestadas por escrito, podendo ser protocolado o original, mediante recebimento da 2ª 

(segunda) via, no na sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, situada a Travessa 

Bartolomeu Dias, nº 269, Bairro Alvorada, na cidade de Peixoto de Azevedo/MT e/ou enviadas para o e-mail: 

cisvaledopeixoto@gmail.com direcionado ao Pregoeiro. 

13.1.1 Caberá, ao Pregoeiro, decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme estabelecido no § 

1º do art. 12 do Decreto nº 3.555/2000. 

13.1.2 Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 

13.1.3 As impugnações protocoladas intempestivamente serão desconsideradas. 

13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja 

síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando 

os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 

correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, na sala da 

de Licitação. 

13.2. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do Pregão, as quais serão reduzidas a termo na 

respectiva Ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões no prazo de 03 

(três) dias, contados da lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

13.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso. 

13.4. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias. 

13.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

13.6. O resultado do recurso será divulgado mediante comunicado a todos os licitantes via fac-símile(66-3575-1017) ou 

correio eletrônico. 

13.7. Ocorrendo impugnação ou recurso de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento da 

execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena 

estabelecida no artigo 7º da Lei 10.520/02 e legislação vigente. 

14. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

14.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor, competindo à autoridade 

superior homologar o procedimento licitatório. 

14.2. Decididos os recursos porventura interposto e, constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade 

Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório. 

 

15. DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

15.1. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes quanto à interposição de 

recurso, o Pregoeiro opinará pela adjudicação do objeto licitado, o que posteriormente será submetido à autoridade 

competente para fins de homologação. 

15.2. No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão, serão adotados os mesmos procedimentos já 

previstos neste edital para adjudicação e homologação do resultado da licitação. 
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15.3. A autoridade competente homologará o resultado da licitação, convocando o adjudicatário a assinar a Ata de 

Registro de Preços dentro do prazo de no máximo 05 (cinco) dias úteis a contar da data em que o mesmo for convocado 

para fazê-lo junto ao Município. 

15.4. A Administração poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta 

não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a assinar a Ata, retomar a sessão pública e convidar os 

demais proponentes classificados, seguindo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 

condições propostas pela primeira classificada, ou, revogar a licitação independentemente da cominação 

do artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 

15.5. Decorrido o prazo do item 15.3, dentro do prazo de validade da proposta, e não comparecendo a o Consórcio 

Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto o proponente convocado para a assinatura da Ata, será ele 

havido como desistente, ficando sujeito às seguintes sanções, aplicáveis isolada ou conjuntamente: 

15.5.1. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da respectiva proposta; 

15.5.2. Impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 02  (dois) anos; 

15.5.3. A multa de que trata o item 15.5.1 deverá ser recolhida no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação da 

decisão administrativa que a tenha aplicado, garantida a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias. 

 

 

16. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

16.1. A Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, contada a partir da data de assinatura. 

16.2. Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de validade da Ata de Registro de 

Preços, o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto/MT não será obrigado à aquisição, 

exclusivamente por seu intermédio, do objeto da Ata, podendo utilizar, para tanto, outros 

meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa 

detentora da Ata. 

16.3. As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão a cargo do Consorcio 

Intermunicipal de Saúde da região do Vale do Peixoto através das dotações orçamentárias elencadas  abaixo, cujos 

Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas Notas de Empenho, Contrato ou documento 

equivalente, observada as condições estabelecidas neste Edital e ao que dispõe o artigo 62 da Lei 8.666/93 e alterações: 

01.001.10.302.0001.2001-Manutenção dos Serviços Administrativos 

33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Dotação Reduzida: 010 

 

16.4. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços órgãos ou entidades da Administração que não tenham 

participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a 

vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02. 

16.5. Caberá ao fornecedor detentor do registro na Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não seja prejudicial às obrigações anteriormente 

assumidas. 

16.6. Os órgãos ou entidades não participantes, poderão utilizar até 100% dos quantitativos registrados na Ata de 

Registro de Preços decorrente deste certame, nos termos da legislação especifica. 

16.7. Os quantitativos decorrentes das adesões à Ata de Registro de Preços efetuadas por órgãos não participantes, não 

poderão exceder, por pedido, ao limite de cada item registrado na ata de registro de preços decorrente deste certame, 

constantes no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 

 

17. DO CONTRATO 

 

17.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por um contrato escrito, celebrado entre a 

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto e a licitante adjudicatária, regido pela 

Lei 8.666/93, pelas condições deste Edital e demais normas pertinentes, cuja minuta foi submetida ao exame prévio da 

Procuradoria Jurídica, ao qual constitui o Anexo IX, deste edital. 

17.2. A licitante será convocada no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, para 

celebrar o referido contrato, do qual farão parte o edital a sua proposta de preço e Termo de Referência. Em caso de 

recusa injustificada, ou da não manutenção das condições de habilitação que possibilitem a assinatura do contrato, ser-

lhe-á aplicado multa correspondente 05% (cinco por cento) do valor constante em sua proposta, 

independentemente da aplicação das demais penalidades cabíveis. 

17.3. Se a licitante não assinar o contrato no prazo estabelecido, é facultado à Administração convidar as licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 

classificado, inclusive quanto ao preço, ou revogar a licitação. 
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17.4. O contrato resultante da presente licitação só terá eficácia depois de assinado pela autoridade competente e 

publicado no do Jornal Oficial dos Municípios da Associação Mato-grossense dos Municípios (diário eletrônico / 

https://diariomunicipal.org/mt/amm/) e no Diário de Contas DO Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE-

MT(diário eletrônico /  http://www.tce.mt.gov.br/). 

17.5. A Contratada deverá manter durante a execução do contrato, as mesmas características e condições de habilitação 

apresentadas durante o processo licitatório. Essa regularidade é indispensável para a emissão das notas de empenho e 

assinatura do contrato. 

 

18. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E DO GERENCIAMENTO 

 

18.1. O acompanhamento e a fiscalização dos serviços, objeto deste edital, será exercida por servidor público designado 

como Fiscal do Contrato. 

18.2. A fiscalização será exercida no interesse da Contratante e não exclui ou reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por conduta omissiva ou comissiva de seus agentes, nem implica corresponsabilidade do 

Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 

18.3. Não o bastante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, a 

Contratante reserva-se o direito de, sem que restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e 

completa fiscalização sobre os serviços e o cumprimento das obrigações trabalhistas e de encargos sociais, podendo 

para isso: 

a) Observar o fiel adimplemento das disposições contratuais; 

b) Ordenar a suspensão da execução dos serviços contratados se estiverem em desacordo com o pactuado, sem prejuízo 

das penalidades a que está sujeita a Contratada. 

18.4. Quaisquer exigências da fiscalização inerente ao objeto do contrato deverão ser prontamente atendidas pela 

Contratada. 

 

19. DA RESCISÃO DO CONTRATO 

 

19.1. São motivos para a rescisão do contrato, os enumerados nos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93. 

19.2. No caso de rescisão do contrato, será obedecido o que estabelecem os artigos 79 e 80 da Lei 8.666/93. 

19.3. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pelo contratado 

ensejará à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções previstas neste edital. 

 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

20.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 e Termo de Referencia, são obrigações da 

licitante vencedora: 

20.2. A Contratada não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem prévia e expressa 

anuência da Administração; 

20.3. Assumir inteira responsabilidade pelos serviços que prestar, observando as especificações constantes da proposta 

e todas as disposições do Edital; 

20.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas no todo ou em parte, o objeto do contrato 

em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da prestação dos serviços, salvo quando o defeito for, 

comprovadamente, provocado por caso fortuito ou de força maior; 

20.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa prestação dos serviços, inclusive quanto à necessidade de 

deslocamento de técnico da Administração Contratante, para correção de serviços oferecidos junto a empresa 

Contratada; 

20.6. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração Contratante, ato convocatório da licitação, contrato firmado 

e legislação ambiental; 

20.7. Responder civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados, à Contratante e/ou a 

terceiros, provocados por funcionários da Contratada ou pela omissão ou inadequada execução dos serviços, 

especificados no edital e seus anexos; 

20.8. Responder por todos os encargos civis, administrativos e tributários que venham a incidir sobre a prestação dos 

serviços contratados; 

20.9. Repor, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, quaisquer objetos da Administração Contratante e/ou 

terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus técnicos. 

20.10. Não efetuar nenhuma alteração nas especificações técnicas, sem consulta prévia, e por escrito, a fiscalização 

responsável; 

20.11. Executar todos os serviços que forem necessários no horário de expediente normal e horários de roteiros 

apresentados no plano de trabalho; 
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20.12. Fornecer e utilizar no serviço somente materiais de boa qualidade, zelando pela melhor técnica na prestação dos 

serviços; 

20.13. Manter garantia do mobiliário, durante os prazos constantes da sua proposta; 

20.14. Prestar serviços de garantia por técnicos da Contratada, devidamente habilitados e credenciados, nos locais 

previstos para a execução dos serviços, de acordo com as normas e legislação ambiental vigente; 

20.15. Atender no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da data da solicitação da Contratante; 

20.16. Lançar nota fiscal com especificações dos serviços prestados de maneira compatível ao objeto do contrato e nota 

de empenho; 

20.17. Manter as licenças ambientais apresentadas na habilitação, responsabilizando-se de forma exclusiva pelas 

renovações e disposições da Legislação ambiental atual e a futura que possa modificar em parte ou no todo os serviços 

prestados; 

20.18. Adequar-se as novas técnicas de prestação de serviços atinentes ao contrato, mantendo ferramental, veículos e 

pessoal adequado e de acordo com as normas e a legislação vigente; 

20.19. Manter veículos limpos e em bom estado, cuidando para não haverem derramamentos e contaminações ao Meio-

Ambiente e na hipótese de acidentes, responsabilizar-se pela solução técnica mais adequada e correta, isentando a 

Contratante de arcar com quaisquer ônus, senão aqueles definidos para a contratação; 

20.20. Informar a Contratante a qualquer tempo sobre a destinação final de todos os resíduos transportados, 

responsabilizando-se pela correta e final destinação de acordo com a legislação atual e futura; 

20.21. Informar a Contratante quando os resíduos forem destinados em locais diferentes aos informados inicialmente, 

sendo proibida sob pena de rescisão unilateral do contrato, qualquer destinação em locais não licenciados ou 

autorizados pelos Órgão de Meio Ambiente; 

20.22. Prestar mensalmente informações a Contratante ou a qualquer tempo quando solicitado, sobre pesagens, 

volumes, destinos e informações técnicas sobre roteiros, horários, as quais deverão ser prestadas de imediato ou nos 

prazos determinados pela fiscalização da Contratante; 

20.23. Não prestar informações sobre este contrato sem a anuência e concordância da Contratante; 

20.24. Observar e cumprir as normas, recomendações e orientações da ABNT – Associação Brasileira de Normas 

Técnicas; 

20.25. Aceitar acréscimos ou supressões que se fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

contratual; 

20.26. Disponibilizar número de telefone móvel e fixo que possibilite contato imediato entre a Contratante e o proposto 

da Contratada, de forma permanente, no período não abrangido pela jornada de trabalho da equipe residente, incluindo 

dias não úteis, para atendimento de situações de emergência; 

20.27. Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, emitidas pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego e outros órgãos competentes; 

20.28. Fornecer e exigir o uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI’S, conforme constatada a sua 

necessidade; 

20.29. Designar preposto, aceito pela Contratada, para representá-la na execução do contrato, no local da prestação dos 

serviços e instruí-lo quanto à necessidade de acatar as orientações da Contratante inclusive quanto ao cumprimento das 

normas internas, conforme art. 68 da Lei nº 8.666/93; 

20.30. Caso a Contratada necessite substituir qualquer responsável técnico, deverá apresentar proposta de substituição 

de profissional para aprovação da Contratante, que será feito por escrito, fundamentada e instruída com as provas 

necessárias à comprovação da situação que se apresentar. Concomitantemente, deverá ser apresentada proposta para 

aprovação de novo profissional, que deverá ter experiência equivalente ou superior, devidamente comprovada pelo 

seu acervo técnico. 

20.31. Manter, durante a validade da Ata e do Contrato, as mesmas condições de habilitação. 

 

21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

21.1. A Contratante compete efetuar os pagamentos a Contratada para prestação dos serviços e ainda efetuar 

anualmente o empenhamento dos valores destinados no orçamento, bloqueando dos saldos os valores do contrato e 

cumprir os prazos de pagamento dos serviços realizados, além de prestar todas as informações necessárias à realização 

do objeto licitado e ainda; 

21.2. Cumprir as obrigações constantes na Lei nº 8.666/93. 

 

22. DA FISCALIZAÇÃO 

22.1. O controle da execução e a supervisão da execução contratual serão de responsabilidade do Fiscal do Contrato, 

nomeado por portaria pela Autoridade Competente. 

22.2. No desempenho de suas atividades, é assegurado ao fiscal o direito de verificar a perfeita execução do presente 

ajuste em todos os termos e condições. 
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22.3. A ação ou omissão total ou parcial do fiscal não eximirá a Contratada da responsabilidade de executar o serviço 

com toda cautela e boa técnica. 

22.4. Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, o Fiscal tomará as providencias legais e 

contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas no contrato e na Lei Federal nº 8.666/93. 

22.5. A fiscalização por parte da Contratante não eximirá ou reduzirá em nenhuma hipótese, 

as responsabilidades da Contratada em eventual falta que venha a cometer, mesmo que não indicada pela fiscalização. 

 

23. DO PAGAMENTO 

 

23.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a prestação dos serviços, mediante a liberação da 

Nota Fiscal pelo setor competente, devidamente preenchida e atestada, por meio de depósito na conta bancária da 

Contratada. 

23.1.1. A Empresa contratada deverá apresentar relatório dos serviços efetivamente executados, detalhando por quilo os 

resíduos coletados, conforme descrito no item 3 do Termo de Referencia, Anexo I deste Edital. 

23.2. A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total conformidade com as 

especificações exigidas pela Contratante. 

23.3. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao 

evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 

23.4. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país, utilizando duas casas decimais.  

23.5. O CNPJ da detentora da Ata e do Contrato constante da Nota Fiscal e/ou fatura deverá ser o mesmo da 

documentação apresentada no procedimento licitatório. 

 

24. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DO PRAZO 

24.1. A contratada deverá executar os serviços conforme o Termo de Referência, anexo I, e, legislação vigente. 

 

25. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 

25.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 

25.1.1. Considera-se Preço registrado aquele atribuído aos serviços, incluindo todas as despesas e custos até à execução 

do serviço, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), seguros, mão-de-

obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas neste Edital, mas que incidam no 

cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora da ata na execução da mesma. 

25.2. Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou para menos, devidamente 

comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea “d” do inciso II e do § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e 

alterações (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem área 

econômica extraordinária e extracontratual), bem como no Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013. 

25.3. O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro por parte da licitante não produzirá efeito suspensivo durante o 

período de análise do pedido, devendo a detentora da Ata de Registro de Preços manter os prazos para entrega dos 

produtos ou prestação de serviços, sob pena de aplicação das penalidades dispostas no item 26. 

 

 

26. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

26.1. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, deixar de entregar ou apresentar documentação 

falsa exigida para o certame, não mantiver a proposta ou lance, não encaminhar a proposta de preços ou os documentos 

de habilitação, não assinar a Ata de Registro de Preços ou Contrato dentro do prazo estipulado neste edital, falhar ou 

fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa, cometer fraude fiscal ou 

for inabilitado no pregão, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar 

com o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a pena, nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02 e do art. 87 da Lei 8.666/1993. 

26.2. Após o devido Processo Administrativo, a penalidade será obrigatoriamente registrada no Jornal Oficial dos 

Municípios da Associação Mato-grossense dos Municípios (diário eletrônico / https://diariomunicipal.org/mt/amm/) e 

no Diário de Contas DO Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE-MT(diário eletrônico /  

http://www.tce.mt.gov.br/). e no caso de suspensão de licitar, o Licitante deverá ser descredenciado por igual período, 

sem prejuízo das demais cominações. 

26.3. No caso de inadimplemento, a Contratada estará sujeita às seguintes penalidades: 

26.3.1. Advertência; 



ESTADO DE MATO GROSSO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 

VALE DO PEIXOTO 
CNPJ: 02.997.711/0001-08                   E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com 

Municípios: Guarantã do Norte, Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte 

Página 14 de 45 

 

26.3.2. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o 10º (décimo) dia, 

calculados sobre o valor da Ata de Registro de Preços ou do Contrato; 

26.3.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços ou do Contrato, no caso de atraso 

superior a 10 (dez) dias na execução do objeto, com a consequente rescisão contratual; 

26.3.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços ou do Contrato, no caso da 

EMPRESA, injustificadamente, desistir da Ata de Registro de Preços ou do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem 

como nos demais casos de inadimplemento contratual; 

26.3.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por 

período não superior a 02 (dois) anos e; 

26.3.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  

26.4. A aplicação da sanção prevista no item 26.3.1., não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 

26.3.2., 26.3.3., 26.3.4., 26.3.5., principalmente sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na 

entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento, facultada a defesa prévia do interessado, no 

prazo de 10 (dez) dias úteis. 

26.5. As sanções previstas nos itens 26.3.1., 26.3.5., 26.3.6., poderão ser aplicadas conjuntamente com os itens 26.3.2., 

26.3.3., 26.3.4., facultada a defesa previa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

26.6. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 26.3., reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta 

que se apresentar como aquela mais vantajosa pela ordem de classificação. 

26.7. A segunda adjudicatária, ocorrendo à hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas 

neste Edital. 

 

27. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

27.1. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 

 

Anexo I – Termo de Referência - Especificação do Objeto; 

Anexo II– Modelo de Proposta; 

Anexo III – Modelo de Carta de Credenciamento; 

Anexo IV–Modelo declaração de enquadramento como beneficiária da Lei Complementar n.º123/2006; 

Anexo V–Modelo de declaração atendimento aos requisitos de habilitação (art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 

10.520); 

Anexo VI – Modelo de não parentesco; 

Anexo VII– Modelo de declaração em cumprimento ao imposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal do 

Brasil; 

Anexo VIII–Modelo de Ata de Registro de Preço; 

Anexo IX–Modelo da Minuta do Contrato. 

Anexo X – Modelo de Folha de Contrato 

Anexo XI – Modelo de Declaração de Idoneidade 

Anexo XII – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes 

Anexo XIII – Modelo de Procuração 

Anexo XIV - Modelo de Atestado de Capacidade Técnica 

 

27.2. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados 

em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 

contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das 

sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 

27.3. A apresentação da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 

previstas no Edital. O licitante, ainda, será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

Pregão Presencial, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances. 

27.4. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser substituído 

por cópia reprográfica autenticada. 

27.5. Na análise da documentação e no julgamento das propostas de preço, o Pregoeiro poderá, a seu critério, solicitar o 

assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados. 27.6. Toda a documentação apresentada neste ato 

convocatório e seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um 

documento e se omita em outro será considerado especificado e válido. 

27.7. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na 

documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, 

sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo, conforme disposto no § 3° do art. 43 da Lei Federal 8.666/93. 
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27.7.1. Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados em original ou em cópia que será 

autenticada pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio; 

27.7.2. O não cumprimento da diligência poderá ensejar a inabilitação do licitante ou a desclassificação da proposta. 

27.8. As decisões do Pregoeiro serão publicadas no Jornal Oficial dos Municípios da Associação Mato-grossense dos 

Municípios (diário eletrônico / https://diariomunicipal.org/mt/amm/) e no Diário de Contas DO Tribunal de Contas do 

Estado de Mato Grosso – TCE-MT(diário eletrônico /  http://www.tce.mt.gov.br/), quando for o caso, podendo ser 

aplicado o disposto no § 1º do art. 109 da Lei n.º 8.666/93 e divulgadas na Internet. 

27.9. A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e condições inseridas 

neste instrumento convocatório, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria. 

27.10. A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo a Consórcio Intermunicipal de 

Saúde da Região do Vale do Peixoto/MT revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de 

fato supervenientes comprovadas ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e 

fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. 

27.11. O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto/MT poderá prorrogar, a qualquer tempo, os 

prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 

27.12. Na hipótese de não haver expediente normal no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida para 

o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido. 

27.13. Para atender a seus interesses, a Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto/MT, reserva-

se o direito de alterar quantitativo, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos aos 

limites estabelecidos no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

27.14. Cópia deste instrumento convocatório estará disponível na Internet, na página web da 

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto/MT, no endereço www.cisvaledopeixoto.com.br, 

podendo também, ser obtida junto ao Setor de Licitações, no horário das 07:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h 

(Horário de Mato Grosso/MT), até o último dia que anteceder a data prevista para abertura do certame. 

27.15. As empresas e/ou representantes que adquirirem o instrumento convocatório se obrigam a acompanhar as 

publicações referentes ao processo nas publicações no Jornal Oficial dos Municípios da Associação Mato-grossense dos 

Municípios (diário eletrônico / https://diariomunicipal.org/mt/amm/) e no Diário de Contas DO Tribunal de Contas do 

Estado de Mato Grosso – TCE-MT(diário eletrônico /  http://www.tce.mt.gov.br/)., quando for o caso, com vista a 

possíveis alterações e avisos. 

27.16. Os pedidos de esclarecimento sobre o edital poderão ser feitos através do e-mail cisvaledopeixoto@gmail.com. 

27.17. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações no que não 

colidir com a primeira e as demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. 

27.18. O presente edital revoga na integra os efeitos do Edital n° 005/2018 de 09 de março de 2018, contidos nestes 

autos às folhas 61 as 103. 

27.19. Fica eleito o foro da Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, para solucionar quaisquer 

questões oriundas desta licitação. 

 

 

  

Peixoto de Azevedo, 23 de Abril de 2018. 

 

 

 

Aciomar Marques Carvalho 

Pregoeiro Oficial do CISVP 
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ANEXO I 

TERMO DE REFÊRENCIA 

 

 

1 - INTRODUÇÃO 

 

1.1. O presente termo de referência dispõe sobre “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA 

TRANBORDO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 

RESÍDUOS PERIGOSOS DE SAÚDE PERTENCENTES AO GRUPO ´´A, B e E´´, EM ATENDIMENTOS AO 

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DE PEIXOTO”. 

 

2 - JUSTIFICATIVA 

2.1. Considerando os resíduos classificados nos grupos A, B e E, conforme as RESOLUÇÕES CONAMA 358/2005 e 

ANVISA 306/2004 e demais alterações, que incluem os resíduos químicos do Grupo B, que devem ser encaminhados 

para tratamento ou destinação final, nos termos da legislação ambiental de regência e, não sendo possível, sejam 

submetidos à incineração, conforme Resolução CONAMA N° 316/2002, faz-se necessário à contratação de empresa 

especializada para realização da coleta, armazenamento, transporte, e disposição final conforme normas dos órgãos 

ambientais competentes, para atender as unidades do Consórcio Intermunicipal da Região do Vale do Peixoto. Segundo 

Art. 3º da CONAMA 358, cabe aos geradores de resíduos de serviço de saúde e ao responsável legal, referidos no art. 1 

da Resolução citada, o gerenciamento dos resíduos desde a geração até a disposição final.     

 

2.2. Os resíduos acima especificados são passiveis de contaminação e veiculação de doenças, sendo, portanto 

responsabilidade dos gestores tomarem medidas preventivas conforme normas técnicas para melhorar cada vez mais a 

gestão dos resíduos pelos setores desta Secretaria a fim de garantir a saúde da população, livre de possíveis danos e 

contaminação do Meio Ambiente.  

 

3 - DESCRIÇÕES PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO 

3.1. A empresa vencedora do certame ficará responsável pela coleta quinzenal, em todos os pontos acima especificados 

classificados nos grupos A, B e E da RESOLUÇÃO CONAMA 358/05 e RDC ANVISA 306/2004 e demais alterações. 

Item Descrição do Serviço 
Unid. 

Padrão 
Quant. 

P. 

Unitário 
P. Total Anual 

01 CISVP- COLETA, ARMAZENAMENTO, 

TRANSPORTE, TRATAMENTO 

(INCINERAÇÃO, AUTOCLAVE OU 

MICROONDAS) E DESTINAÇÃO FINAL 

DOS RESÍDUOS CLASSE I (GRUPO “A, B e 

E”)  RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. 

Kg 21.780 8,06 175.546,80 

02 HRPA - COLETA, ARMAZENAMENTO, 

TRANSPORTE, TRATAMENTO 

(INCINERAÇÃO, AUTOCLAVE OU 

MICROONDAS) E DESTINAÇÃO FINAL DOS 

RESÍDUOS CLASSE I (GRUPO “A, B e E”)  

RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. 

kg 7.260 8,06 58.515,60 

 TOTAL GERAL MENSAL  29.040  234.062,40 

3.1.1 O valor máximo para a proposta deste pregão não poderá ser superior a R$ 234.062,40 (Duzentos e Trinta 

e Quatro Mil e Sessenta e Dois Reais), conforme estimativa de preços. 

 

3.2 - O valor máximo aceito para cada ITEM é o constante no termo de referência. Esclarecendo que o valor contratado 

para cada item não poderá ser superior ao constante no termo de referência.  

4- LOCAIS: 

Grandes geradores (hospitais e PSF), nas cidades de Guarantã do Norte, Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e 

Terra Nova do Norte. 

 

4.1. MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE-MT 

 GUARANTÃ DO NORTE-MT: LOCALIZAÇÃO DAS UNIDADES 

01 HOSPITAL MUNICIPAL Av. Dante de Oliveira- B. Cidade Nova 

02 VIGILÂNCIA E SAÚDE Rua das Amesclas, 70 – Centro 
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03 CENTRO DE ESPECIALIDADES 

ODONTOLOGIA 

Rua das Amesclas, 70 – Centro 

04 NÚCLEO DE APOIO DE SAÚDE A 

FAMÍLIA 

Rua das Amesclas, 70 – Centro 

05 LABORATÓRIO DE ANÁLISE 

CLINICAS- CENTRO  

Rua das Amesclas, 70 – Centro 

06 USF-I _ 13 DE MAIO Rua Samaúma,  13 de Maio 

07 USF-II_ CIDADE NOVA Rua das Canjaranas – Cidade Nova 

08 USF-III_ CENTRO Rua das Amesclas, 70 – Centro 

09 USF-IV_ STA MARIA Rua Curitiba – Jardim Vitória 

10 USF-V- JD AEROPORTO Av. Lions Internacional, 712- Aeroporto 

11 USF- VI_ COTREL Rua das Andorinhas, 100 – Cotrel 

12 USF-VII_ SÃO CRISTOVÃO Rua Flamboyants- São Cristovão 

13 USF-VIII_ ARAGUAIA Rua Piauí- Araguaia 

 

4.2. MUNICÍPIO DE MATUPÁ - MT 

 MATUPÁ-MT: LOCALIZAÇÃO DAS UNIDADES 

01 UBS CENTRAL Av. Irmâ Adélis Nº 1924, B. ZH2-001 Centro 

02 UBS UNIÃO Rua 04 S/N Bairro ZH2-003 União 

03 UBS JARDIM DAS FLORES Rua 05 Nº 240 Bairro ZH2-002 Jardim das Flores 

04 UBS CIDADE ALTA Rua 06 S/N Bairro ZH2-004 Cidade Alta 

05 HOSPITAL MUNICIPAL DE 

MATUPÁ 

Rua 01 Nº 24 Bairro Centro 

 

4.3. MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO - MT 

 NOVO MUNDO-MT: LOCALIZAÇÃO DAS UNIDADES 

01 ESF NOVO MUNDO Rua Mogno, S/N, Setor III 

02 ESF DORICO P. DE ARAUJO Rua Mogno, S/N, Setor III 

03 ESF CATARINA ZIN MAFINI Comunidade 5000, Zona Rural 

 

4.4. MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT 

 PEIXOTO DE AZEVEDO-MT: LOCALIZAÇÃO DAS UNIDADES 

01 HOSPITAL REGIONAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO-MT 

Trav. Bartolomeu Dias, Nº269, B. Alvorada 

 

 PEIXOTO DE AZEVEDO-MT: LOCALIZAÇÃO DAS UNIDADES 

01 USF- I_ IRMÃ ADELIS Av. Brasil S/N, B. Liberdade 

02 USF- II_ THAIS ZANETTE Rua Piauí S/N, B. Aeroporto 

03 USF- III_ RAIMUNDO NONATO DE 

PAULA 

Av. Maranhão S/N, B. Liberdade 

04 USF- IV_ ANTONIO AMARO Rua Afonso Bonilha, Centro Antigo 

05 USF- V_ ADÃO FRANCISCO VELOSO Av. Lions Internacional, Nº 2401, Centro Novo, ao lado doo 

Del Moro 

06 USF- VI_ JOÃO BORGES SOBRINHO Distrito União do Norte- Zona Rural 

07 USF- VII_ IRINEU DOS SANTOS Distrito União do Norte- Zona Rural 

08 USF-VIII_ VANILDO NEU Rua Fortaleza, S/N, B. Nova Esperança 

4.5. MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT 

 TERRA NOVA DO NORTE-MT: LOCALIZAÇÃO DAS UNIDADES 

01 HOSPITAL MUNICIPAL DE 

TERRA NOVA DO NORTE 

Av. Mato Grosso, 276, Centro 

02 PSF SÃO PEDRO Rua Ceará, S/N, Centro 

03 PSF ANA NERI Rua Pedro Alvares Cabral, S/N, Bairro Vista Alegre  

04 PSF VISTA ALEGRE Rua das Palmeiras, S/N, Bairro Vista Alegre 

 

Obs. Caso o serviço prestado pela licitante vencedora não atendam às especificações contidas no Edital e na Proposta, 

ou deixe de prestar o serviço ao Consórcio Intermunicipal da Região do Vale do Peixoto solicitará à Licitante 
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vencedora, providenciar a reparação no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados a partir da comunicação feita por este 

Consórcio. 

 

5– ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

5.1. Descrição dos resíduos: 

5.1.1 Grupo A: Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características de maior 

virulência ou concentração, podem apresentar riscos de infecção; 

5.1.2 Grupo B: Resíduos contento substâncias químicas que podem apresentar risco a saúde pública ou ao meio 

ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxidade. 

5.1.3 Grupo E: Materiais perfuro/cortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de barbear, agulhas, escapes, ampolas 

de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, tubos capilares, micropipetas, 

lâminas e lamínulas, espátulas, e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta 

sanguínea e placas de Petri) e outros similares. 

 

5.2- QUANTIDADE ESTIMADA MENSAL: 

5.2.1- 2.400 Kg/mês 

5.2.2- Frequência de coleta: 02 (duas) vezes por mês 

5.2.3- Prazo total de execução: 12 (doze) meses 

    

Observações: Deverão ser fornecidos BOMBONAS tantas forem necessárias para o atendimento às necessidades 

quanto à execução dos serviços. E no caso dos Hospitais também serão fornecidos Freezers para acondicionar 

resíduos perecíveis, como restos de placentas, restos de tecidos humanos e bolsas de sangue e etc.  

 

6 – OUTRAS CONSIDERAÇÕES 

 

6.1 – SISTEMA DE PESAGEM: Os resíduos deverão ser pesados com a presença de um responsável pelo 

gerenciamento do resíduo em cada ponto de coleta, com documento remetido ao Consórcio Intermunicipal da Região 

do Vale do Peixoto para controle (contendo registro dos valores de peso dos resíduos separados por cada grupo 

específico, dados da empresa, data e hora, com assinatura do funcionário responsável da empresa e do servidor da 

unidade de saúde) e mensalmente será apresentado o relatório que será servirá de base para diagnosticar a situação dos 

resíduos de saúde gerados no município. A balança para pesagem deverá ser fornecida pela empresa contratada e conter 

o selo do INMETRO. 

6.2. Local de Coleta: 

PERIODICIDADE: A coleta deverá ser realizada quinzenalmente (ou antes, conforme necessidade).  

6.2.1. O recebimento do objeto desta licitação será efetuado pelo Consórcio, e, será recebido desde que:  

-Esteja compatível com esta Licitação;  

-Não apresente avaria ou adulteração;  

6.2.2 - Fica estipulado o prazo para coleta que seja quinzenal ou seja 02 (duas vezes ao mês) logo após a contratada 

receber a ordem de serviço, sob pena de decair do direito à aquisição, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 

da Lei Federal nº. 8666/93 e suas alterações. 

6.2.3 – A prestação de serviço do objeta desta licitação serão efetuados no Consórcio Intermunicipal de Saúde da 

Região do Vale do Peixoto de Azevedo, pelo profissional devidamente designada para este fim, que fará o 

acompanhamento e fiscalização; 

 

7- ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE: 

 

7.1. Os resíduos devem ser armazenados em BOMBONAS de polietileno (PVC) de alta densidade de no mínimo 200 

litros com tampa, na quantidade suficiente para atender a demanda seguindo as normas da ANVISA e os veículos 

devem atender as exigências legais e normas da ABNT, licenciados para o transporte de resíduos perigosos e 

específicos para este fim. A empresa deve orientar os responsáveis pelos pontos de coletas quanto ao tipo de 

armazenamento, o dia e hora da coleta já pré-determinados. 

 

8 - TRATAMENTO:  

 

8.1 Os Resíduos de Serviços de Saúde após serem submetidos ao tratamento específico, conforme cada tipo de resíduo, 

e obedecer às legislações e normas técnicas vigentes. O Sistema de Tratamento deve estar licenciado pelo órgão 

ambiental competente. O tratamento consiste na aplicação de método, técnica ou processo que modifique as 

características dos riscos inerentes aos resíduos, reduzindo ou eliminando o risco de contaminação, de acidentes 

ocupacionais ou de dano ao meio ambiente.  
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9- DESTINAÇÃO FINAL: 

 

9.1 Os Resíduos de Serviços de Saúde após serem submetidos aos tratamentos específicos deverão ser encaminhados 

para local devidamente licenciado pelo órgão ambiental competente e em conformidade com as exigências das 

legislações e normas técnicas vigentes para disposição final adequada. Todo processo de tratamento e destinação final 

dos RSS deverá respeitar as normas vigentes, sob pena de imediata rescisão do contrato. 

 

10- LICENÇAS: 

10.1. A empresa que realizará o Tratamento e Disposição final dos resíduos de serviços de saúde deve estar licenciada 

pelo órgão ambiental competente, e a mesma deverá apresentar todas as licenças ambientais necessárias estando com a 

validade de acordo. 

10.2. Prazo de pagamento: em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal. 

10.3. Caberá a empresa vencedora fazer o pagamento de tributos, seguros, taxas e serviços, encargos sociais e 

trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos produtos fornecidos; 

11 -“ENVELOPE I” - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

11.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em papel timbrado, rubricada, com a última folha assinada por 

Diretor ou pessoa legalmente habilitada, devidamente autorizado, datada, em invólucro fechado, identificado em 1 

(uma) via, produzida em linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, com valor em real, impressa por 

processo eletrônico ou datilografada, identificando o número do Pregão Presencial a que se refere à proposta, o serviço 

a que a empresa está concorrendo, os prazos de execução, prazo de validade da proposta, os preços por item do serviço, 

em algarismos arábicos e por extenso, esclarecendo a que mês se refere,  a data de sua abertura,  contendo os elementos 

a seguir relacionados: 

OBS: As Planilhas que compõem as Propostas de Preços deverão ser preenchidas com os campos dos preços 

unitários propostos em algarismos arábicos calculados os preços parciais e totais, e truncados em duas casas para 

todos os valores utilizados, obedecendo as Planilhas de Orçamentos deste Edital, podendo ser usado como referência 

a fórmula abaixo exemplificada: 
 

11.2. Deverá acompanhar a proposta de preço: 

a) Proposta, assinada pelo seu representante legal, devidamente autorizado, satisfazendo as condições do Edital, em 

papel timbrado, trazendo razão social, CNPJ, endereço da proponente; 

b) Planilha Orçamentária Sintética preenchendo os campos destinados aos preços unitários propostos em reais, em 

algarismos calculados os preços parciais e totais. O licitante deverá propor o menor preço por quilo, adotando sempre o 

menor preço por quilo; 

c) Planilha de Composição da Mão de Obra para Coleta, Transporte, em conformidade com a convenção coletiva 

do Sindicato de Limpeza Asseio e Conservação do Estado de Mato Grosso. 

 

11.3. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura; 

11.4. Os impostos, taxas e encargos inclusive trabalhistas e previdenciários, incidentes sobre os serviços propostos pela 

licitante deverão estar incluídos no preço total da Proposta; 

11.5. Quaisquer outras informações afins que julgar necessárias ou convenientes, não desclassificando a proposta do 

licitante que não as apresentar;  

11.6. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada quanto ao seu conteúdo a proposta apresentada, seja quanto ao preço, 

prazo ou qualquer condição que importe em modificação dos seus termos originais, nem serão permitidos quaisquer 

adendos, acréscimos ou esclarecimentos referentes à documentação e à proposta, exceto aquelas decorrentes da 

promoção de diligências consideradas necessárias pela Comissão de Licitação para esclarecer ou complementar a 

instrução do processo licitatório. 

 

12 - DO PROCEDIMENTO: 

 

12.1 – RECEPÇÃO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO 

 

a) No dia, hora e local previstos neste edital, reunir-se-á a Equipe de Pregoeiro no qual o Pregoeiro indicará o(a) 

Secretário(a) da reunião, que terá a incumbência de lavrar as atas de recepção dos “Envelope 1” - PROPOSTA 

DE PREÇOS“ e Envelopes 2” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO,; 

b) Após uma tolerância improrrogável de 15 (quinze) minutos, o Pregoeiro declarará instalada a sessão de 

recepção dos envelopes “1” - “PROPOSTA DE PREÇOS”  e “2” - “HABILITAÇÃO”, desta licitação, fazendo 

registrar em ata os nomes, por ordem alfabética, dos licitantes presentes. A partir do momento de instalação da 

sessão é vedado admitir participação de quaisquer outros licitantes 
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c) Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas licitantes, o 

Pregoeiro declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais se aceitará novos licitantes, 

dando-se início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação, 

exclusivamente dos participantes devidamente credenciados. 

d) Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o atendimento a todas as 

especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas 

aquelas que estiverem em desacordo. 

e) O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aquelas que tenham valores sucessivos e 

superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para participarem dos lances verbais. 

f) Se não houver no mínimo 03 (três) propostas comerciais nas condições definidas no subitem anterior, o 

Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores 

participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas. 

g) Aos licitantes classificados será dada a oportunidade de nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, 

de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais. 

h) Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será realizado sorteio na 

sessão de Pregão, para definir a ordem de apresentação dos lances. 

i) A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do licitante 

da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior 

ordenação das propostas. 

 

13 - DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: 

13.1. No julgamento e classificação, após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das 

empresas, será adotado o critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM, observados os prazos máximos para 

fornecimento, as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos neste edital. 

13.2. No dia, hora e local designados na Ata circunstanciada do julgamento dos envelopes de Proposta de preços, 

reunir-se-á a Equipe de Pregoeiro, na qual o pregoeiro indicará um dos membros para secretariar reunião com a 

incumbência de lavrar a Ata de julgamento do Envelope de “Documentos de Habilitação”. 

13.4 - Dentro do prazo de vigência do Registro de Preço, a Contratada será OBRIGADA prestação de serviço, desde 

que obedecidas às condições do presente edital. 

13.5 - O Consórcio reserva para si o direito de recusar a prestação de serviço em desacordo com a Ata de Registro de 

Preços, devendo estes, serem substituídos às expensas, da CONTRATADA, sem que isto lhe agregue direito ao 

recebimento de adicionais. 

 

14 – METODOLOGIA 

 

14.1 - Menor preço por Item. 

 

________________________________                                                                                                                                           

Coordenadora de Compras 
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

ANEXO II 

 

MODELO PROPOSTA DE PREÇOS 

EDITAL N º 008/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2018 
 

Licitação: Nº 003/2018. Modalidade: PREGÃO. Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM. 

Licitante: _______________________________________C.G.C.____________________________ 

Tel. Fax: (___)______________________________________________________________________ 

E-mail ______________________Tel. (__)__________Celular: (__)__________________________  

Endereço:_________________________________________________________________________ 

Conta Corrente: _______________ Agência: ___________________ Banco: __________________ 

 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS 

ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, 

TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PERTENCENTES 

AOS GRUPOS A, B E E, CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA 358/2005 E ANVISA 306/2004, conforme 

especificações constantes no Anexo I, Termo de Referência, parte integrante deste Edital”. 

ITEM UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO / MATERIAL QTD VLR UNIT 
VLR 

TOTAL 

      

      

      

 

Valor total por extenso: (.....) 

 

 Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital deste Pregão, 

bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer 

informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que 

possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu 

objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta. 

 Declaramos, ainda, que estão incluídos nos preços propostos todas as despesas relacionadas com o objeto da licitação, 

como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, gastos com 

transportes, prêmios de seguros e outras despesas decorrentes de exigência legal. 

 

 

Estando de acordo com os termos do ato convocatório e 

com a legislação nele indicada, propomos descontos 

acima com validade da proposta de _____________ 

(______________) dias, com pagamento através do 

Banco: ____________________________, Agência nº 

_________ C/C nº ___________________, na cidade de 

_______________________ UF ____, 

 

____________________ de _________ de 2018. 

 

 

Prazo de Entrega: ___________________ 

 

Nome por extenso do Representante 

Legal:_____________________________ 

 

CPF/MF: __________________________ 

 

CARIMBO E ASSINATURA DO 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 

ANEXO III 

 

MODELO DA DECLARAÇÃO CARTA DE CREDENCIAMENTO 

(EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA) 

(Papel Timbrado da Empresa) 

 

Ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto  

Ref. Edital de Licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços n° 003/2018. 

 

 

 

 

Indicamos o (a) Sr. (a)      , portador (a) da cédula de identidade n° 

   , expedido pelo órgão   , como nosso representante legal na Licitação em 

referência, podendo rubricar a documentação de HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, manifestar, prestar todos os 

esclarecimentos à nossa Proposta de Preços, interpor recursos, desistir de prazos, enfim, praticar todos os atos 

necessário ao fiel cumprimento do presente Credenciamento. 

Informação Importante: 

CNPJ n°: 

Inscrição Estadual n°:  

Razão Social:  

Nome de Fantasia:  

 

 

 

 

Local e Data 

 

Assinatura do Representante Legal 

CPF 

Carimbo de CNPJ da Empresa 

 

OBS: Em caso de representação por meio de procuração particular. 
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 

ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIÁRIA DA LEI 

COMPLEMENTAR N.º 123/2006. 

 

(EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA) 

(Papel Timbrado da Empresa) 

 

 

 

 

 

A Empresa_________________________________________________________(razão social da empresa), inscrita no 

CNPJ sob nº _________________________________, sediada no endereço 

______________________________________________, por intermédio do seu Sócio Proprietário Sr(a). 

____________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade n° _______________ e do CPF nº 

____________________, Declara, sob as penas da Lei, de que cumprem os requisitos do art. 3º da Lei Complementar 

nº 123/2006 para qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte estando apta a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido nos arts. 42 à 43 da mesma Lei Complementar, bem como  não se encontra em nenhuma das 

situações restritivas previstas em seu §4º do artigo 3°. 

 

(   ) MICROEMPRESA – ME; 

(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP; 

(   ) MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL – MEI 

 

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé. 

 

 

Local e data 

 

 

__________________________________________________ 

Representante Legal da Empresa 

RG: 

CPF: 

 

 

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da Sessão, antes e separadamente 

dos invólucros (Proposta de Preço e Documentos de Habilitação) exigidos nesta licitação, pelas Licitantes que 

pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n.º 123, de 

2006 e suas alterações. 
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 

ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro/Equipe de Apoio, no momento do credenciamento 

das empresas fora dos envelopes n.º 01 e 02. 

 

 

(Razão Social da Licitante) ____________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º __________, declara que, a  

prestação dos serviços será de acordo com as exigências estabelecidas neste Instrumento Convocatório, bem como nos 

termos do Inciso VII do artigo 4º da Lei n.º 10.520/2002, cumprir plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos 

no referido Edital. (Exigências para todos participantes). ENTREGAR FORA DO ENVELOPE. 

 

Por ser verdade, assino a presente. 

 

Local/Data, ___ de ______________ de2018. 

 

 

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 

(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ) 
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 

ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO 

 

 

 

(Razão Social da Licitante)_____________________, inscrita no 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 Edital, do Pregão Presencial n.º 

003/2018, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, não possui 

proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou 

responsável pela licitação, bem como não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau reta e colateral, e por afinidade, até o segundo 

grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. Por ser verdade, assino a 

presente. 

 

Local/Data, ___ de ______________ de2018. 

 

 

 

 

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 

(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ) 

 

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da Sessão, antes e separadamente 

dos invólucros (Proposta de Preço e Documentos de Habilitação) exigidos nesta licitação. 
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 

ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 

 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018 

 

Ilmo. Sr. 

Pregoeiro e demais membros da Equipe de Apoio 

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL 003/2018 

 

Prezados Senhores,  

___(nome da empresa)__, CNPJ/MF nº __, sediada em ____(endereço completo)______, por intermédio de seu 

representante legal Sr(a) _________, portador(a) da Carteira de Identidade  nº _____ e do CPF/MF nº ____, 

DECLARA em conformidade com o § 2º do art. 32 da Lei nº 8.666/93, que não existem fatos supervenientes e/ou 

impeditivos a sua habilitação no presente processo licitatório. DECLARA ainda para fins do disposto no inciso V do 

art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que 

não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 

(dezesseis) anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (....). 

 

Local/Data: ....... de ................... de 2018. 

 

 

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

(nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente, 

em papel timbrado da empresa, devidamente identificado) 
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ANEXO VIII 

 

MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2018 

 

Pelo presente instrumento o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, inscrito 

no CNPJ/MF n.º 02.997.711/0001-08, com sede administrativa a Travesso Bartolomeu Dias, nº 269, Bairro 

Alvorada, cidade de Peixoto de Azevedo/MT, doravante denominado Órgão Gestor, neste ato representado 

pela sua autoridade competente Sr. Mauricio Ferreira de Souza, RESOLVE registrar os preços da empresa 

____________________________________, (qualificação completa), de acordo com a classificação por ela 

alcançada no certame em epígrafe, visando o fornecimento de 

***************************************************, conforme quantidades estimadas e valores 

constantes da presente ARP, atendendo as condições previstas no Edital do Pregão Presencial para Registro 

de Preço nº 003/2018, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei Federal n.º 10.520 de 17/07/2002, 

pelo Decreto Federal n.º 3.555/2000; Decreto Federal n.º 7.892/2013 e, ainda, pela Lei nº 8.666 de 

21/06/1993, bem como as demais normas legais aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1 Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para a Contratação de empresa 

especializada em prestação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição 

final de Resíduos de Serviços de Saúde, pertencentes aos grupos A, B e E, conforme Resolução 

CONAMA 358/2005 e ANVISA 306/2004, conforme descrição constante no Anexo I – Termo de 

Referência do Edital de PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2018, para REGISTRO DE PREÇOS nº 002/2018, 

abaixo especificados: 

 

1.2. FORNECEDOR REGISTRADO: 

EMPRESA: 

CNPJ N°: I.E. N°: 

ENDEREÇO: N°: BAIRRO: 

CIDADE: CEP: 

TELEFONE: E-MAIL: 

REPRESENTANTE LEGAL: 

 

Item Descrição do Serviço 
Unid. 

Padrão 
Quant. V. Unitário V. Total 

01 CISVP- COLETA, 

ARMAZENAMENTO, 

TRANSPORTE, TRATAMENTO 

(INCINERAÇÃO, AUTOCLAVE OU 

MICROONDAS) E DESTINAÇÃO 

FINAL DOS RESÍDUOS CLASSE I 

(GRUPO “A, B e E”)  RESÍDUOS DE 

SERVIÇOS DE SAÚDE. 

Kg 21.780   

02 HRPA - COLETA, 

ARMAZENAMENTO, 

TRANSPORTE, TRATAMENTO 

kg 7.260   
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(INCINERAÇÃO, AUTOCLAVE OU 

MICROONDAS) E DESTINAÇÃO 

FINAL DOS RESÍDUOS CLASSE I 

(GRUPO “A, B e E”) RESÍDUOS DE 

SERVIÇOS DE SAÚDE. 

 TOTAL GERAL MENSAL kg 29.040   

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir 

da data de assinatura. 

2.2. Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de 

Registro de Preços, o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto/MT não será 

obrigado a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos na cláusula primeira, 

podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou 

indenização de qualquer espécie à empresa detentora. 

2.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições 

constantes do edital do PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2018 – SRP Nº 002/2018, que a precedeu e integra 

o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das 

partes. 

2.4. As despesas decorrentes da futura contratação, objeto deste instrumento, correrão pela seguinte dotação 

orçamentária do Consorcio Intermunicipal de Saúde da região do Vale do Peixoto: 

 

01.001.10.302.0001.2001-Manutenção dos Serviços Administrativos 

33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Dotação Reduzida: 010 

 

2.5. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços órgãos ou entidades da Administração que não tenham 

participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada 

a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93 e 

10.520/02. 

 

2.6. Caberá ao fornecedor detentor do registro na Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não seja prejudicial às obrigações 

anteriormente assumidas. 

 

2.7 Os órgãos ou entidades não participantes, poderão utilizar até 100% dos quantitativos registrados na Ata 

de Registro de Preços decorrente deste certame, nos termos da legislação em vigor. 

 

2.2 Os quantitativos decorrentes das adesões à Ata de Registro de Preços efetuadas por órgãos não 

participantes, não poderão exceder, por pedido, ao limite de cada item registrado na ata de registro de preços 

decorrente deste certame, constantes no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 

2.3 A execução da Ata de Registro de Preços será acompanhada e fiscalizada pelo representante da 

Contratante, designado(a) por meio de portaria, doravante denominado Fiscal da Ata. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 

 

3.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a prestação dos serviços, mediante a 

liberação da Nota Fiscal pelo setor competente, devidamente preenchida e atestada, por meio de depósito na 

conta bancária da detentora da ata: 

 Banco: _______________ 

 Agência: _______________ 

 Conta: _______________ 

3.2. A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total 

conformidade com as especificações exigidas pelo município. 
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3.3. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela 

vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 

3.4. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país, utilizando duas casas decimais. 

3.5. O CNPJ da detentora da Ata constante da Nota Fiscal e/ou fatura deverá ser o mesmo da 

documentação apresentada no procedimento licitatório. 

3.6. Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de liquidação quaisquer  

obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso 

gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.  

 

CLÁUSULA QUARTA - DA ENTREGA E DO PRAZO. 

 

4.1. Os serviços deverão ser realizados conforme determina o anexo I – Termo de Referência do Edital. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES 

 

5.1. Do Município: 

 

5.2. Ao Município compete efetuar os pagamentos a Contratada para prestação dos serviços e ainda efetuar 

anualmente o empenhamento dos valores destinados no orçamento, bloqueando dos saldos os valores do 

contrato e cumprir os prazos de pagamento dos serviços realizados, além de prestar todas as informações 

necessárias à realização do objeto licitado; e ainda; 

 

5.2.1.Cumprir as obrigações constantes na Lei nº 8.666/93. 

 

5.3. Da Detentora da Ata: 

 

5.3.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 e Termo de Referencia, são 

obrigações da licitante vencedora:  

5.3.2. A Contratada não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem prévia e 

expressa anuência da Administração; 

 

5.3.3. Assumir inteira responsabilidade pelos serviços que prestar, observando as especificações constantes 

da proposta e todas as disposições do Edital; 

 

5.3.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas no todo ou em parte, o objeto do 

contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da prestação dos serviços, salvo 

quando o defeito for, comprovadamente, provocado por caso fortuito ou de força maior; 

 

5.3.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa prestação dos serviços, inclusive 

quanto à necessidade de deslocamento de técnico da Administração Contratante, para 

correção de serviços oferecidos junto a empresa Contratada; 

 

5.3.6. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração Contratante, ato convocatório da 

licitação, contrato firmado e legislação ambiental; 

 

5.3.7. Responder civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados, 

à Contratante e/ou a terceiros, provocados por funcionários da Contratada ou pela omissão ou 

inadequada execução dos serviços, especificados no edital e seus anexos; 

 

5.3.8. Responder por todos os encargos civis, administrativos e tributários que venham a incidir sobre a 

prestação dos serviços contratados; 

 

5.3.9. Repor, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, quaisquer objetos da Administração Contratante 

e/ou terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus técnicos. 
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5.3.10. Não efetuar nenhuma alteração nas especificações técnicas, sem consulta prévia, e por escrito, a 

fiscalização responsável; 

 

5.3.11. Executar todos os serviços que forem necessários no horário de expediente normal e horários de 

roteiros apresentados no plano de trabalho; 

 

5.3.12. Fornecer e utilizar no serviço somente materiais de boa qualidade, zelando pela melhor técnica na 

prestação dos serviços; 

 

5.3.13. Manter garantia do mobiliário, durante os prazos constantes da sua proposta; 

 

5.3.14. Prestar serviços de garantia por técnicos da Contratada, devidamente habilitados e credenciados, nos 

locais previstos para a execução dos serviços, de acordo com as normas e legislação ambiental vigente; 

 

5.3.15. Atender no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da data da solicitação da 

Contratante; 

 

5.3.16. Lançar nota fiscal com especificações dos serviços prestados de maneira compatível ao objeto do 

contrato e nota de empenho; 

 

5.3.17. Manter as licenças ambientais apresentadas na habilitação, responsabilizando-se de forma exclusiva 

pelas renovações e disposições da Legislação ambiental atual e a futura que possa modificar em parte ou no 

todos os serviços prestados; 

 

5.3.18. Adequar-se as novas técnicas de prestação de serviços atinentes ao contrato, mantendo ferramental, 

veículos e pessoal adequado e de acordo com as normas e a legislação vigente; 

 

5.3.19. Manter veículos limpos e em bom estado, cuidando para não haverem derramamentos 

e contaminações ao Meio-Ambiente e na hipótese de acidentes, responsabilizar-se pela solução técnica mais 

adequada e correta, isentando a Contratante de arcar com quaisquer ônus, senão aqueles definidos para a 

contratação; 

 

5.3.20. Informar a Contratante a qualquer tempo sobre a destinação final de todos os resíduos 

transportados, responsabilizando-se pela correta e final destinação de acordo com a legislação 

atual e futura; 

 

5.3.21. Informar a Contratante quando os resíduos forem destinados em locais diferentes aos informados 

inicialmente, sendo proibida sob pena de rescisão unilateral do contrato, qualquer destinação em locais não 

licenciados ou autorizados pelos Órgão de Meio Ambiente; 

 

5.3.22. Prestar mensalmente informações a Contratante ou a qualquer tempo quando solicitado, sobre 

pesagens, volumes, destinos e informações técnicas sobre roteiros, horários, as quais deverão ser prestadas 

de imediato ou nos prazos determinados pela fiscalização da Contratante; 

 

5.3.23. Não prestar informações sobre este contrato sem a anuência e concordância da Contratante; 

 

5.3.24. Observar e cumprir as normas, recomendações e orientações da ABNT – Associação Brasileira de  

Normas Técnicas; 

 

5.3.25. Aceitar acréscimos ou supressões que se fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor contratual; 

 

5.3.26. Disponibilizar número de telefone móvel e fixo que possibilite contato imediato entre a Contratante e 
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o proposto da Contratada, de forma permanente, no período não abrangido pela jornada de trabalho da 

equipe residente, incluindo dias não úteis, para atendimento de situações de emergência; 

 

5.3.27. Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho emitidas pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego e outros órgãos competentes; 

 

5.3.28. Fornecer e exigir o uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI’S, conforme constatada a sua 

necessidade; 

 

5.3.29. Designar preposto, aceito pela Contratada, para representá-la na execução do contrato, no local da 

prestação dos serviços e instruí-lo quanto à necessidade de acatar as orientações da Contratante inclusive 

quanto ao cumprimento das normas internas, conforme art. 68 da Lei nº 8.666/93; 

 

5.3.30. Caso a Contratada necessite substituir qualquer responsável técnico, deverá apresentar proposta de 

substituição de profissional para aprovação da Contratante, que será feito por escrito, fundamentada e 

instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que se apresentar. Concomitantemente, 

deverá ser apresentada proposta para aprovação de novo profissional, que deverá ter experiência equivalente 

ou superior, devidamente comprovada pelo seu acervo técnico; 

 

5.3.31. Manter, durante a validade da Ata e do Contrato, as mesmas condições de habilitação. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 

6.1. O(s) contrato(s) de aquisição (ões) decorrente(s) da presente Ata de Registro de Preços será(ão) 

formalizado(s) por meio de instrumento(s) de contrato, firmado(s) pelas partes. 

 

6.2. A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os contratos efetuados 

durante a vigência desta Ata, mesmo que a execução deles decorrentes estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

 

7.1. Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e 

inadimplemento de cada ajuste representado pela Nota de Empenho, sujeitará a detentora da Ata às 

penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, das quais destacam-se: 

 

a) advertência; 

 

b) Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o 10º (décimo) dia, 

calculados sobre o valor da Ata de Registro de Preços; 

 

c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, no caso de atraso superior a 

10 (dez) dias na execução do objeto, com a consequente rescisão contratual; 

 

d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, no caso da empresa, 

injustificadamente, desistir da Ata ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de 

inadimplemento contratual; 

 

e) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, no 

prazo de até 02 (dois) anos; 

 

f) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a 

reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, no 

prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 
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7.2. Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos pagamentos 

devidos pela Administração. 

 

7.3. Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a" à "f", do item 7.1, caberá recurso no prazo de 10 (dez) 

dias, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local. 

 

7.4. O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima dispostas será dirigido ao 

Presidente do Consorcio Intermunicipal de Saúde, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias 

corridos e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias corridos. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 

8.1 Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços; 

 

8.1.1 Considera-se Preço registrado aquele atribuído aos serviços, incluindo todas as 

despesas e custos até à execução do serviço, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, 

contribuições fiscais e parafiscais), seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e 

outras não especificadas neste Edital, mas que incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela 

empresa detentora da ata na execução da mesma. 

 

8.1.2 Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou para menos, 

devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea “d” do inciso II e do § 5º do art. 

65 da Lei nº 8.666/93 e alterações (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato 

do príncipe, que configurem área econômica extraordinária e extracontratual), bem como no Decreto nº 

7.892 de 23 de janeiro de 2013. 

 

8.1.3 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro por parte da licitante não produzirá efeito suspensivo 

durante o período de análise do pedido, devendo a detentora da Ata de Registro de Preços manter os prazos 

para entrega dos produtos ou prestação de serviços, sob pena de aplicação das penalidades. 

 

CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 

9.1. A presente Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de 

vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do Gestor da Ata quando: 

 

9.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata; 

 

9.1.2. A detentora não assinar o contrato no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua 

justificativa; 

 

9.1.3. A detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços a critério do município, 

observada a legislação em vigor; 

 

9.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços, se assim for 

decidido pelo Município, com observância das disposições legais; 

 

9.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e a detentora não acatar a 

revisão dos mesmos; 

 

9.1.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração. 

 

9.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por 

correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da 
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presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, 

a comunicação será feita por publicação no Jornal Oficial dos Municípios da Associação Mato-grossense dos 

Municípios (diário eletrônico / https://diariomunicipal.org/mt/amm/) e no Diário de Contas DO Tribunal de 

Contas do Estado de Mato Grosso – TCE-MT(diário eletrônico /  http://www.tce.mt.gov.br/), por 01 (uma) 

vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação. 

 

9.3. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as 

exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do CONSÓRCIO, quando comprovada a ocorrência 

de qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

9.3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na cláusula 

sétima, caso não aceitas as razões do pedido. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS COMUNICAÇÕES. 

 

10.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, 

serão feitas sempre por escrito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

11.1. Integram esta Ata, o edital do PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2018 – SRP Nº 002/2018 e a proposta  

a empresa _______________ classificada em 1º lugar no certame supranumerado.  

11.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e as demais normas 

aplicáveis. 

 

Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 

 

12.1. As partes elegem o foro da Comarca de Peixoto de Azevedo, como único competente para dirimir 

quaisquer ações oriundas desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo. 

 

Peixoto de Azevedo/MT, ** de ************************** de 2018. 

 

MAURICIO FERREIRA DE SOUZA 

Presidente Consórcio de Saúde 

Órgão Gestor 

 

******************Nome Completo********************* 

************Razão Social************** 

Fornecedora Registrada 
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ANEXO IX 

 

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ____/2018 

 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, 

ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E 

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE 

SAÚDE, PERTENCENTES AOS GRUPOS A, B E E, 

CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA 358/2005 E 

ANVISA 306/2004, FIRMADO ENTRE O CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DE 

PEIXOTO E A EMPRESA ................................................. 

 

 

 

 

Aos ......... dias do mês de .......................... do ano de dois mil e ......., celebram entre si o CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO, pessoa jurídica de Direito Público Interno, sem fins 

lucrativos, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.997.711/0001-08, com sede a Rua Travessa Bartolomeu Dias, 

nº 269, Bairro Alvorada, CEP: 78.530-000, na Cidade de Peixoto de Azevedo/MT, neste ato representado pelo 

Presidente, Sr. MAURICIO FERREIRA DE SOUZA, brasileiro, casado, empresário, portador da CIRG n° 3.462.335-

07 SSP/PR, inscrito no CPF sob n° 408.557.409-49, residente e domiciliado na Avenida Itamar Dias, nº 633, Bairro 

Centro Novo, na Cidade de Peixoto De Azevedo/MT, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de 

outro lado a empresa .............................................., inscrita no CNPJ/MF nº ................................. ..., Inscrição Estadual 

nº ........................, com sua sede à ..................................., neste ato representada pelo seu ............ ..........., 

.............................., ....................., .........................., ............................., portador da Cédula de Identidade RG nº 

................... e do CPF nº .............................., residente na ............................................... doravante denominada de 

CONTRATADA.  

 

 

DA FINALIDADE: O presente Contrato tem por finalidade formalizar e disciplinar o relacionamento contratual com 

vistas à execução dos trabalhos definidos e especificados na CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO. 

 

DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato decorre de licitação sob modalidade de 

Pregão Presencial 003/2018, nos termos e condições do Termo de Referencia do EDITAL, cujo 

resultado foi homologado em data de ...../....../2018 pelo Sr. Presidente do Consorcio Intermunicipal de Saúde da 

Região do Vale do Peixoto, conforme consta do Processo Administrativo acima mencionado, submetendo-se as partes 

às disposições estabelecidas na Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 3.555/2000 Decreto nº 7.892/13 publicado no Diário 

Oficial da União de 24 de janeiro de 2013 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

atualizada, bem como disposições supletivas da Teoria Geral de Contratos e de Direito Privado, têm, entre si, 

como certo e ajustado o presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste Contrato, à Contratação de empresa especializada em prestação 

de serviços de coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final de Resíduos de Serviços de 

Saúde, pertencentes aos grupos A, B e E, conforme Resolução CONAMA 358/2005 e ANVISA 306/2004, 

conforme determina o anexo I – Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO CONTRATUAL 

 

2.1. Prazo de implantação: Os serviços objeto da presente contratação serão implantados nos prazos previstos no 

anexo I – Termo de Referência. 
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2.2. Prazo de Vigência: O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 

sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, inciso II da Lei nº 

8.666/93, mediante termo aditivo e por mútuo interesse das partes. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA-DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

3.1. Fica designada através da portaria n° ....../2018 o(a) servidor (a).........., matrícula nº. ........, portador(a) da CI/RG nº. 

............ -SSP/........e inscrito (a) no CPF/MF nº. ........... , para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto 

deste Edital, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal n.º 8.666/93, e de acordo com o estabelecido 

no Edital. 

 

3.2. Insere-se, em especial, no âmbito da atividade fiscalizadora, o poder de rejeitar os serviços prestados se os mesmos 

não estiverem de acordo com as especificações discriminadas na proposta integrante do procedimento licitatório. 

 
3.3. A ação de fiscalização não reduzirá a total responsabilidade da Contratada por erro, atrasos ou omissões das quais 

decorram prejuízos ao Contratante ou a terceiros. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DA DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTAMENTO. 

 

4.1. O valor global estimado do presente contrato será de R$ ...........(............), sendo: 

 

Item Descrição do Serviço 
Unid. 

Padrão 
Quant. V. Unitário V. Total 

01 CISVP- COLETA, ARMAZENAMENTO, 

TRANSPORTE, TRATAMENTO 

(INCINERAÇÃO, AUTOCLAVE OU 

MICROONDAS) E DESTINAÇÃO 

FINAL DOS RESÍDUOS CLASSE I 

(GRUPO “A, B e E”)  RESÍDUOS DE 

SERVIÇOS DE SAÚDE. 

Kg 21.780   

02 HRPA - COLETA, ARMAZENAMENTO, 

TRANSPORTE, TRATAMENTO 

(INCINERAÇÃO, AUTOCLAVE OU 

MICROONDAS) E DESTINAÇÃO FINAL 

DOS RESÍDUOS CLASSE I (GRUPO “A, 

B e E”) RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE 

SAÚDE. 

kg 7.260   

 TOTAL GERAL MENSAL  29.040   

 
4.2. O Município pagará a Contratada, pelos serviços contratados e executados, os valores conforme acima expostos, 

mediante medição mensal, devidamente atestada por Servidor designado. 

 

4.3. A Contratada deverá, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, protocolizar perante a Contratante Nota Fiscal/Fatura, 

discriminando os serviços prestados no mês anterior, conforme os preços estabelecidos acima, acompanhada da prova 

de regularidade para com o INSS, bem como da prova de regularidade para com o FGTS e declaração da Contratada, 

firmada por seu representante legal, constando a regular quitação de todos os débitos trabalhistas dos 

empregados utilizados na execução dos serviços. 

 

4.4. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a prestação dos serviços, conforme relatório dos 

serviços efetivamente executados, detalhando por quilo os resíduos coletados, mediante a liberação da Nota 

Fiscal/Fatura pelo setor competente, devidamente preenchida e atestada, por meio de ordem bancária na conta corrente 

da Contratada. 

 

4.5. Para pagamento das despesas deste Contrato a Contratante emitira empenho, sob o código orçamentário a seguir: 

 

01.001.10.302.0001.2001-Manutenção dos Serviços Administrativos 
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33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Dotação Reduzida: 010 

 

4.6. Os preços contratuais serão reajustados pela aplicação da variação do IPCA, após decorrido 01 (um) ano da data 

limite para apresentação das propostas na licitação, sempre com periodicidade anual, nos termos do art. 3º da Lei nº 

10.192/2001, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

Ir = (I1 – Io) / Io 

R = Vo x Ir 

V1 = Vo + R 

 

Onde: 

Io - índice correspondente à data base da proposta (data prevista para abertura da licitação); 

I1 - índice correspondente à data para qual se deseja reajustar o valor; 

Ir - índice de reajustamento; 

R - valor do reajustamento procurado; 

Vo - preço original da proposta, na data base (valor a ser reajustado); 

V1 - preço final já reajustado. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 e Termo de Referencia, são obrigações da licitante 

vencedora: 

A Contratada não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem prévia e expressa anuência 

da Administração; 

 

5.2. Assumir inteira responsabilidade pelos serviços que prestar, observando as especificações constantes da proposta e 

todas as disposições do Edital; 

 

5.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas no todo ou em parte, o objeto do contrato em 

que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da prestação dos serviços, salvo quando o defeito for, 

comprovadamente, provocado por caso fortuito ou de força maior; 

 

5.4. Arcar com todos os ônus necessários à completa prestação dos serviços, inclusive quanto à necessidade de 

deslocamento de técnico da Administração Contratante, para correção de serviços oferecidos junto a empresa 

Contratada; 

 

5.5. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração Contratante, ato convocatório da licitação, contrato firmado e 

legislação ambiental;  

 
5.6. Responder civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados, à Contratante e/ou a 

terceiros, provocados por funcionários da Contratada ou pela omissão ou inadequada execução dos serviços, 

especificados no edital e seus anexos; 

 

5.7. Responder por todos os encargos civis, administrativos e tributários que venham a incidir sobre a prestação dos 

serviços contratados; 

 

5.8. Repor, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, quaisquer objetos da Administração Contratante e/ou 

terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus técnicos. 

 

5.9. Não efetuar nenhuma alteração nas especificações técnicas, sem consulta prévia, e por escrito, a fiscalização 

responsável; 

 

5.10. Executar todos os serviços que forem necessários no horário de expediente normal e horários de roteiros 

apresentados no plano de trabalho; 

 

5.11. Fornecer e utilizar no serviço somente materiais de boa qualidade, zelando pela melhor técnica na prestação dos 

serviços; 

 

5.12. Manter garantia do mobiliário, durante os prazos constantes da sua proposta;  
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5.13. Prestar serviços de garantia por técnicos da Contratada, devidamente habilitados e credenciados, nos locais 

previstos para a execução dos serviços, de acordo com as normas e legislação ambiental vigente; 

 

5.14. Atender no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da data da solicitação da Contratante; 

 

5.15. Lançar nota fiscal com especificações dos serviços prestados de maneira compatível ao objeto do contrato e nota 

de empenho; 

 

5.16. Manter as licenças ambientais apresentadas na habilitação, responsabilizando-se de forma exclusiva pelas 

renovações e disposições da Legislação ambiental atual e a futura que possa modificar em parte ou no todo os serviços 

prestados; 

 

5.17. Adequar-se as novas técnicas de prestação de serviços atinentes ao contrato, mantendo ferramental, veículos e 

pessoal adequado e de acordo com as normas e a legislação vigente; 

 

5.18. Manter veículos limpos e em bom estado, cuidando para não haverem derramamentos e contaminações ao Meio-

Ambiente e na hipótese de acidentes, responsabilizar-se pela solução técnica mais adequada e correta, isentando a 

Contratante de arcar com quaisquer ônus, senão aqueles definidos para a contratação; 

 

5.19. Informar a Contratante a qualquer tempo sobre a destinação final de todos os resíduos transportados, 

responsabilizando-se pela correta e final destinação de acordo com a legislação atual e futura; 

 

5.20. Informar a Contratante quando os resíduos forem destinados em locais diferentes aos informados inicialmente, 

sendo proibida sob pena de rescisão unilateral do contrato, qualquer destinação em locais não licenciados ou 

autorizados pelos Órgãos de Meio Ambiente; 

 

5.21. Prestar mensalmente informações a Contratante ou a qualquer tempo quando solicitado, sobre pesagens, volumes, 

destinos e informações técnicas sobre roteiros, horários, as quais deverão ser prestadas de imediato ou nos prazos 

determinados pela fiscalização da Contratante; 

 

5.22. Não prestar informações sobre este contrato sem a anuência e concordância da Contratante; 

 

5.23. Observar e cumprir as normas, recomendações e orientações da ABNT – Associação Brasileira de Normas 

Técnicas; 

 

5.24. Aceitar acréscimos ou supressões que se fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

contratual; 

 

5.25. Disponibilizar número de telefone móvel e fixo que possibilite contato imediato entre a Contratante e o proposto 

da Contratada, de forma permanente, no período não abrangido pela jornada de trabalho da equipe residente, incluindo 

dias não úteis, para atendimento de situações de emergência; 

 

5.26. Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho emitidas pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego e outros órgãos competentes; 

 

5.27. Fornecer e exigir o uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI’S, conforme constatada a sua necessidade; 

 

5.28. Designar preposto, aceito pela Contratada, para representá-la na execução do contrato, no local da prestação dos 

serviços e instruí-lo quanto à necessidade de acatar as orientações da Contratante inclusive quanto ao cumprimento das 

normas internas, conforme art. 68 da Lei nº 8.666/93; 

 

5.29. Caso a Contratada necessite substituir qualquer responsável técnico, deverá apresentar proposta de substituição de 

profissional para aprovação da Contratante, que será feito por escrito, fundamentada e instruída com as provas 

necessárias à comprovação da situação que se apresentar. Concomitantemente, deverá ser apresentada proposta para 

aprovação de novo profissional, que deverá ter experiência equivalente ou superior, devidamente comprovada pelo 

seu acervo técnico; 

 

5.30. Manter, durante a validade da Ata e do Contrato, as mesmas condições de habilitação. 
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5.31. PARA O SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE, deverá apresentar os seguintes documentos: 

a) Certificados de Inspeção para o transporte de Produtos Perigosos – CIPP – Emitido pelo INMETRO referente aos 

veículos da empresa (Decreto 96.044/1988, art.22). 

b) Certificado de Inspeção Veicular – CIV – Emitido pelo INMETRO referente aos veículos da empresa; 

c) Declaração de que possui os Equipamentos de segurança para fins de coleta e transporte até o local destinado, que 

ficarão a cargo da empresa. 

d) Comprovação do curso do MOPP– Movimentação e Operação de Produtos Perigosos dos Motoristas da empresa 

responsáveis pela coleta com número de registro no DETRAN (Decreto 96.044/1988, art.15a21 e Resolução 

CONTRAN/MJ nº168/2005); 

e) Comprovação de vínculo empregatício dos motoristas habilitados com a licitante na função de motoristas, podendo 

ser comprovada através de apresentação de copia da CTPS, contrato de prestação de serviços e outras formas previstas 

em Lei; 

f) Ficha e envelope de emergência para transporte de resíduos perigosos (Decreto n. 96.044/1988, art. 22, inciso III); 

g) Manifesto de carga ou Requisição de coleta; 

h) Licença de Operação para Transporte de resíduos perigosos acompanhada do parecer técnico constando os veículos 

licenciados; 

i) Licença de Operação para Armazenamento de Resíduos acompanhada do parecer técnico RDC 306/04, Capítulo IV, 

tópico 2.6); 

j) Apresentar autorização ambiental para transporte Interestadual de produtos perigos os – IBAMA, os temos da Lei 

Complementar 140/2011; 

 

5.32. PARA O TRATAMENTO DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS “A” “B” e “E”, deverá apresentar os seguintes  

documentos: 

a) Alvará de Funcionamento e Localização do Município onde está instalada a unidade de Tratamento da empresa; 

b) Alvará da Vigilância Sanitária do Município onde está instalada a unidade de Tratamento da empresa; 

c) Alvará do Corpo de Bombeiros do Município onde está instalada a unidade de Tratamento da empresa. 

d) Licença de Operação em nome da licitante emitida pelo órgão ambiental Municipal, Estadual ou Federal da unidade 

de Tratamento da empresa acompanhada do parecer técnico (LC 592/17 - Código Estadual do Meio Ambiente, art.31, 

inciso III e Lei 8.666/93, art.30,inciso II); 

e) Registro no CREA em nome da pessoa jurídica, mediante a apresentação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica 

em sua validade; e Registro no CREA da pessoa física em nome do engenheiro sanitarista ou ambiental ou químico, 

responsável pela empresa, mediante a apresentação da Certidão de Registro de Pessoa Física em sua validade; 

f) Cadastro Técnico Federal – IBAMA – em nome da Pessoa Jurídica (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 31 DO 

IBAMA – CADASTRO TÉCNICO FEDERAL); 

g) No caso de subcontratação do tratamento dos resíduos deverão ser apresentados os documentos elencados no item 

5.32. Em nome da subcontratada, bem como a sua carta de anuência. 

 

5.33. PARA A SUB - CONTRATAÇÃO DA DISPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS “A, B e E”, deverá 

apresentar os seguintes documentos: 

a) Comprovante de vínculo entre a licitante e a subcontratada com a apresentação, da carta de anuência da empresa 

proprietária do aterro sanitário autorizando a empresa licitante a dispor os resíduos tratados. 

b) Licença de operação de aterro ou similar industrial para a disposição de resíduos da subcontratada. 

 

 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA CESSÃO DO CONTRATO 

 

6.1. A Contratada não poderá ceder ou transferir a terceiros os direitos e obrigações decorrentes deste Contrato, sem a 

prévia e expressa concordância do Contratante. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 

7.1. O Presente Contrato poderá ser alterado unilateralmente pelo Contratante, ou por acordo entre as partes, nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II, do art. 65, da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

7.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessária, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 
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8.1. Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e 

inadimplemento de cada ajuste representado pela Nota de Empenho, sujeitará a Contratada às penalidades previstas no 

artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, das quais destacam-se: 

a) advertência; 

b) Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o 10º (décimo) dia, calculados 

sobre o valor do contrato; 

c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias na execução do 

objeto, com a consequente rescisão contratual; 

d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso da empresa, injustificadamente, desistir da Ata ou 

der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual; 

e) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, no prazo de até 02 

(dois) anos; 

f) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação, 

facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da 

abertura de vistas ao processo. 

 

8.2. Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela 

Administração. 

 

8.3. Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a" à "f", do item 8.1, caberá recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local. 

 

8.4. O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima dispostas será dirigido ao Presidente do 

Consorcio Intermunicipal de Saúde, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias corridos e o pedido de 

reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias corridos. 

 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

9.1. Será rescindido o presente Contrato após garantida a ampla defesa e o contraditório, sem direito a indenização de 

qualquer espécie, por parte da Contratada, se esta: 

 

a) Não cumprir ou cumprir irregularmente qualquer das obrigações deste Contrato, especificações, ou prazos; 

b) Subcontratar, transferir ou ceder, total ou parcialmente o Contrato a terceiros, bem como na fusão, cisão ou 

incorporação com outrem, sem autorização do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, sem 

prejuízo da multa prevista no item 8.5 “b”; 

c) Executar trabalhos com imperícia técnica; 

d) Falir, requerer concordata, liquidação judicial ou extrajudicial; 

e) Paralisar ou cumprir lentamente os serviços, sem justa causa; 

f) Atrasar o cronograma, sem justa causa; 

g) Demonstrar incapacidade, desaparelhamento, inidoneidade técnica ou má-fé; 

h)Atrasar injustificadamente o início do serviço; 

i) Descumprir o disposto no inciso V, do art. 27, da Lei n.º 8.666/93, alterada pela Lei n.º 9.854/99. 

 

9.2. Este Contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo, atendida a conveniência do Município, mediante termo 

próprio e medição rescisória, recebendo a Contratada o valor dos serviços já executados até o momento da rescisão. 

9.3. Este Contrato poderá, igualmente, ser rescindido por via judicial, nos termos da legislação vigente. 

9.4. Caso o Município não utilize a prerrogativa de rescindir o presente Contrato, a seu exclusivo critério, poderá 

suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento da fatura até que a Contratada cumpra integralmente a condição 

contratual infringida. 

 
9.5. A Contratada reconhecerá os direitos do Município nos casos de rescisão previstos nos art. 77 a 80, no que couber, 

da Lei n.º 8.666/93. 

 

9.6. Nos casos de rescisão do Contrato, a Contratada ficará sujeita às penalidades previstas na Lei, não tendo direito a 

qualquer indenização, ressalvando-se o artigo 79, § 2º, da Lei n.º 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS 

 

10.1. A troca eventual de documentos entre as partes será feita por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será 

considerada como prova de entrega de documentos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS. 

 

11.1. Os casos omissos serão resolvidos em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e com os 

Princípios Gerais de Direito. 

 

11.2. A abstenção por parte do Contratante da utilização de quaisquer direitos ou faculdades que lhe assistam, em razão 

deste Contrato ou de leis, não importará em renúncia destes mesmos direitos ou faculdades, que poderão ser exercidos a 

qualquer tempo, a seu exclusivo juízo, sem gerar precedendo invocável. 

 

11.3. O Presente Contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos do Direito Público, aplicando-se, 

supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito privado, obrigando as partes ao 

seu fiel cumprimento e, em especial, ao das normas da Lei Federal nº 8.666/93, respondendo cada uma pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 

 

14.1. Para dirimir quaisquer litígios oriundos do presente vínculo contratual, as partes, de comum acordo, elegem o foro 

desta Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado do Mato Grosso, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais  

privilegiado que seja ou se torne. Estando justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) 

vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, juntamente com duas testemunhas, que também o subscrevem. 

 

Peixoto de Azevedo, ..........de............ de 2018. 

 

Peixoto de Azevedo/MT, ** de ************************** de 2018. 

MAURICIO FERREIRA DE SOUZA 

Presidente Consórcio de Saúde            

Órgão Gestor 

TESTEMUNHAS: 

______________________________                                                   __________________________________ 

CPF:                                                                                                        CPF: 
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ANEXO - X 

 

EDITAL N º 008/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2018 

 

Modelo da Folha de Dados para Preenchimento do Contrato 

 

 

DADOS DA EMPRESA 

Razão Social: 

Endereço: 

Nº                                                Bairro: 

Cidade:                                                               UF:                          CEP: 

Telefone: (   )                               Fax: (   )                                      E-mail: 

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DE CONTRATOS 

Nome Completo: 

Nacionalidade:                               Estado Civil:                             Profissão: 

RG nº                                              Órgão Expedidor:                     UF: 

CPF nº                                             Cargo que ocupa na Empresa: 

Endereço: 

Nº                                                Bairro: 

Cidade:                                                               UF:                          CEP: 

Telefone: (   )                               Fax: (   )                                      E-mail: 

 

Obs.: em caso de representante por procurador, juntar o instrumento de mandato especifico para assinatura 

do contrato. 

 

 

Local e Data 

 

 

________________________________________________________________________ 

(Carimbo e assinatura do responsável pelas informações) 

 

 

Observação: solicitamos a gentileza de preencher este formulário em papel timbrado, e entrega-lo dentro do 

envelope 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da presente licitação. Caso essa empresa seja 

vencedora, estes dados facilitarão a elaboração e assinatura do contrato referente a este procedimento 

licitatório. A não apresentação desse formulário não implicará a inabilitação do proponente. 
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ANEXO XI 

 

EDITAL N º 008/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2018 

 

Modelo de Declaração de Idoneidade 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

 

 

A _________________________________________________________(razão social da empresa), pessoa 

jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº _________________________________ estabelecida à 

______________________________________________, através de seu representante legal abaixo 

assinado, com cumprimento ao solicitado no edital de licitação DECLARA, sob as penas da lei, que:   

Não se encontrar inidônea para licitar ou contratar com órgão da Administração Pública 

Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal. Está apta a tomar parte do processo licitatório, tendo em 

vista não ser declarada inidônea por ato do poder Público. 

 

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé. 

 

 

 

Local e data 

 

 

__________________________________________________ 

Representante Legal da Empresa 

RG: 

CPF: 

 

 

Observação: solicitamos a gentileza de preencher este formulário em papel timbrado, e entrega-lo dentro do 

envelope 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da presente licitação. Caso essa empresa seja 

vencedora, estes dados facilitarão a elaboração e assinatura do contrato referente a este procedimento 

licitatório. A não apresentação desse formulário não implicará a inabilitação do proponente. 
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ANEXO – XII 

 

EDITAL N º 008/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2018 

 

Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes 

(PAPEL TIMBRADO DO EMITENTE DO ATESTADO) 

 

 

 

 

A _________________________________________________________(razão social da empresa), CNPJ nº 

_______________________________________ localizada à _______________________, declara, em 

conformidade com o art. 32, parágrafo 2º da Lei Federal nº 8.666/93, que não existem fatos supervenientes a 

esta licitação que sejam impeditivos de sua habilitação para este certame licitatório no Consorcio 

Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto - CISVP– Pregão Presencial nº 003/2018. 

 

 

 

 

Local e data 

 

 

__________________________________________________ 

Representante Legal da Empresa 

RG: 

CPF: 
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ANEXO – XIII 

 

EDITAL N º 008/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2018 

 

 

 

(MODELO DE PROCURAÇÃO) 

 

 

OUTORGANTE: (nome, endereço, razão social da empresa com demais informações cabíveis de natureza 

legal) 

 

OUTORGADO: (nome e qualificação) 

 

OBJETO: Representar a outorgante perante o Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do 

Peixoto, no Pregão Presencial n. 003/2018. 

 

PODERES: Retirar editais, apresentar documentação e proposta, participar de sessões públicas de 

habilitação e julgamento da documentação e das propostas de preços e assinar as respectivas atas do certame, 

registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar o direito de recursos, bem como 

assinar quaisquer documentos, indispensáveis ao fiel cumprimento do presente mandato. 

 

 

Localidade,.............de......................................de 2018. 

 

 

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

(assinatura, nome e CPF do outorgante) 
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ANEXO XIV 

EDITAL N º 008/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2018 

 

 

Modelo de Atestado de Capacidade Técnica 

(PAPEL TIMBRADO DO EMITENTE DO ATESTADO) 

 

 

________________________________________atesta para os devidos fins que a Empresa 

_________________________________________, com sede na _______________________, prestou os 

serviços abaixo relacionados, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo 

contra a mesma, nenhum registro que a desabone. 

 

Relação dos serviços/PRODUTOS fornecidos: 

 

Local e data 

 

 

__________________________________________________ 

Representante Legal da Empresa 

RG: 

CFP: 
 

 
 


