
 

    

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES 

SECRETARIA DA FAZENDA 

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

 
LICITAÇÃO NÚMERO 11/2016  
PEDIDO: 5801/2016  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL  
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  - LOTE ÚNICO 
 
O MUNICÍPIO DE TORRES, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, inscrito no CNPJ nº 
87.876.801/0001-01, por intermédio da Secretaria de Fazenda, mediante Pregoeira Oficial 
Sidineia Burin Rocha da Silva, designada pela Portaria nº 189/2016, torna público que 
realizará na data, horário e local em epígrafe, a licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL 11/2016, tipo MENOR PREÇO GLOBAL  - LOTE ÚNICO, sob a égide da Lei 
nº 10.520, de 17/07/2002, subsidiada pela Lei nº 8.666/1993 e pelo Decreto Municipal nº 
47/2005, Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Municipal n° 4.721/2014 em conformidade 
com o art. 15, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, observadas as condições estabelecidas neste 
Procedimento Licitatório e seus Anexos. 
 
O Edital e anexos deste Pregão Presencial encontra-se disponível no site do município de 
Torres, no endereço: www.torres.rs.gov.br (link:Licitação), e também poderá ser fornecido 
em meio eletrônico aos interessados, mediante apresentação de equipamento para 
armazenamento de dados (cd, pendrive, etc.) à Diretoria de Compras e Licitações no Prédio 
do Centro Administrativo do Município de Torres,  na Rua José Antônio Picoral, 79, 
Centro, Torres/RS, em dias úteis, entre os horários das 13h às 18h30, ou ainda solicitado 
pelo endereço eletrônico gerlicitacao@torres.rs.gov.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas pelo fone: (51) 3626.9150 - Ramal 217. 
 
Será utilizado para a realização da presente licitação, o sistema Betha Compras da empresa 
Delta Gestão Pública, que consiste em um apoio eletrônico o qual auxiliará a Pregoeira e 
equipe de apoio dando suporte e agilidade ao certame e emitirá o relatório de lances do 
processo. Os licitantes que não estiverem cadastrados no sistema na data e hora 
estabelecidas para a realização da licitação, serão cadastrados, pela Pregoeira, após seu 
credenciamento. 
 
l - LOCAL, DATA E HORA 
1.1. A sessão pública será realizada nas dependências da Prefeitura Municipal de Torres, 
no dia 20 de julho de 2016, com inicio às 15 horas, horário de Brasília - DF. 
1.2. Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem 
propostas até às 15 horas do mesmo dia. 
1.3. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização 
desta licitação na data acima mencionada, o evento será transferido para data e horário a 
ser definidos pela administração, os quais serão publicados nos mesmos meios deste. 
 
2 - OBJETO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E 
DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TORRES, de acordo com as especificações contidas no Anexo 
I deste edital.  
  
3 – PARTICIPAÇÃO 
3.1. Poderão participar do presente pregão empresas do ramo de atividade pertinente ao 
objeto desta contratação, desde que: 
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3.1.1. estejam legalmente constituídas e preencham os requisitos e condições previstas no 
presente Edital e seus Anexos; 
3.1.2. não estejam sob recuperação judicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, 
fusão, cisão ou incorporação; 
3.1.3. não estejam reunidas em consórcio e não sejam controladas, coligadas ou 
subsidiárias entre si; 
3.1.4. não figure no quadro de Diretores, Responsáveis Técnicos ou Sócios da empresa ou 
firma, funcionário, servidor ou ocupante de cargo em comissão desta Prefeitura; 
3.1.5. não tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública ou punidas com suspensão do direito de licitar e contratar com o município de 
Torres. 
 
4 - REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 
4.1. O licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto a Pregoeira, diretamente ou 
através de seu representante que, devidamente identificado e credenciado por meio legal, 
será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse do representado. 
4.2. A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos 
envelopes. 
4.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 
 

a) se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá 
ser apresentada cópia da carteira de identidade do mesmo e do respectivo Estatuto 
ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; em se tratando de sociedade 
comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de 
eleição de seus administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato 
constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício; em se tratando de 
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de 
autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos 
inerentes ao certame. 
 
b) se representante legal, deverá apresentar: 
b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante 
devidamente reconhecida, em que conste o nome da empresa outorgante, bem 
como de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, e, também, o 
nome do outorgado, constando ainda, a indicação de amplos poderes para 
formulação de propostas e dar lance(s) em licitação pública; ou 
b.2) termo de credenciamento (conforme modelo no Anexo II deste edital) 
outorgados pelos representantes legais do licitante, comprovando a existência dos 
necessários poderes para formulação de propostas, dar lances e para prática de 
todos os demais atos inerentes ao certame. 
 
Em ambos os casos (b.1 ou b.2), deverá ser acompanhado do ato de investidura do 
outorgante como dirigente da empresa. 
 
4.4. Os representantes das microempresas e empresas de pequeno porte 
deverão apresentar, para fins de Credenciamento, Declaração firmada pelo 
representante da empresa e pelo responsável técnico (contador/técnico contábil), 
sob as penalidades da lei para comprovação de que a Licitante é beneficiaria da LC 
nº 123 (ME, EPP ou MEI). A ausência dessa certidão significará a desistência da 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte de usufruir dos benefícios a ela 
concedidos pela Lei Complementar 123/2006 
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Ao iniciar a Sessão, os participantes deverão identificar-se exibindo documento de 
identidade oficial, com foto, e entregar uma cópia desse documento, autenticado, à 
comissão, bem como entregar a declaração da Empresa de que cumpre todos os 
requisitos do edital de acordo com o ANEXO IV (modelo). 
 

4.3.1.É obrigatória a apresentação de cópia (autenticada) do documento de identidade do 
outorgante e do outorgado. 
4.4. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar 
o credenciamento para o representante da empresa, a falta da apresentação de qualquer 
uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 
4.5. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é 
obrigatória a presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas 
referentes à licitação. 
OBS.: Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, deverão ser 
apresentados em originais ou através de cópias autenticadas por Tabelião ou Servidor da 
Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial, com exceção para os 
documentos emitidos via INTERNET, os quais somente serão aceitos em original, devendo 
constar o respectivo endereço eletrônico no cabeçalho ou rodapé da página.Os  
documentos extraídos pela internet estão sujeitos a comprovação de sua veracidade. 
4.6.Os documentos apresentados em original ficarão retidos no processo licitatório e 
somente serão desentranhados mediante requerimento de substituição, por cópia. 
4.7. A sessão poderá ser suspensa a qualquer momento para averiguação de 
documentação e esclarecimento de outros aspectos que a pregoeira julgar necessário ao 
perfeito andamento do certame. 
 
5 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
5.1. No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, na presença das licitantes 
e demais pessoas presentes à Sessão Pública do Pregão, a pregoeira, inicialmente, 
receberá os envelopes n°s 01 - PROPOSTA DE PREÇO e 02 - DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO e CREDENCIAMENTO. 
5.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será 
aceita a participação de nenhum licitante retardatário. 
5.3. Somente poderão formular ofertas e lances verbais e praticar os demais atos do 
certame os licitantes que tenham efetuado seu credenciamento junto a pregoeira. 
 
6 - PROPOSTA DE PREÇO: 
6.1. Envelope N° 01 - PROPOSTA DE PREÇOS: deverá conter a proposta da licitante, em 
língua portuguesa, em papel timbrado, datilografada ou impressa via computador, com 01 
(uma) via de igual teor, sem emendas ou rasuras, com indexação e numeração seqüencial, 
sem folhas soltas, onde deverá constar: 
a) A firma ou razão social e CNPJ do proponente, nome, endereço do signatário, sua função 
e cargo na firma; 
b) Na proposta deverão ficar perfeitamente definidos: 
b.1. Referência do número deste Edital e do objeto da Licitação correspondente. 
b.2. Os preços unitário e global em algarismo, em moeda corrente nacional, considerando-
se 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 
b.3. Proposta financeira, mencionando o valor unitário e total a ser pago pelos serviços, em 
moeda corrente nacional. 
b.4. Prazo de validade da proposta, no mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da 
data da abertura da licitação. 
c) A proposta de preço deverá ser apresentada em envelope opaco lacrado e indevassável, 
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devendo o mesmo ser timbrado e/ou identificado por carimbo padronizado do CNPJ da firma 
licitante. 
 
7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
7.1. A sessão do pregão será realizada no local, data e horário indicados no preâmbulo 
deste edital, sendo recomendável a presença dos participantes 15 (quinze) minutos antes 
do horário previsto para a sua abertura, e desenvolver-se-á conforme segue: 
a) abertura da sessão pela Pregoeira, após o que, não mais serão admitidos novos 
proponentes; 
b) identificação e credenciamento de 1 (um) representante por empresa (credenciamento); 
c) recolhimento dos envelopes "proposta" e "documentos de habilitação"; 

d) abertura dos envelopes "proposta" e leitura, em voz alta, dos preços cotados; 
e) análise, desclassificação das propostas que estejam em desacordo com o solicitado no 
edital e classificação das propostas que estejam em consonância com o exigido; 
f) na classificação das propostas, serão considerados, para fins de apuração do menor 
preço, os custos acessórios e encargos tributários incidentes sobre o preço; 
g) indicação dos licitantes que participarão da rodada de lances verbais; 
h) da rodada de lances verbais participará o licitante que ofertar o menor preço e todos os 
demais cujas propostas econômicas situarem-se no limite de até 10% (dez por cento) acima 
do menor preço; 
i) não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas, na rodada de lances 
verbais participarão as empresas ofertantes das 3 (três) melhores propostas, quaisquer que 
tenham sido os preços oferecidos; 
j) rodada de lances verbais será repetida quantas vezes considerar necessário a pregoeira; 
k) a convocação para a oferta de lances, pela Pregoeira, terá como referencial os valores 
ofertados, iniciando-se com a empresa ofertante do maior preço e finalizando com a 
ofertante do menor preço, devendo o lance ofertado cobrir o de menor preço. O primeiro 
lance verbal da sessão deverá cobrir o valor da proposta escrita de menor preço. A cada 
nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, que definirá a 
sequência dos lances seguintes; 
l) o licitante que não apresentar seu lance na forma indicada, quando convocado pela 
Pregoeira, será excluído da etapa de lances verbais e será mantido o último preço 
apresentado para efeito de ordenação das propostas; 
m) ordenamento das empresas por preço; 

n) avaliação da ocorrência de empate: Critério de desempate de acordo com a Lei 
Complementar nº 123/06 (Estatuto Nacional da Microempresa – ME e da Empresa 
de Pequeno Porte – EPP): 
n.1. Entende-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 de menor valor; 
n.2. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte enquadrada conforme subitem 
acima será convocada para apresentar nova proposta, cobrindo a proposta de 
menor valor, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos 
lances, sob pena de preclusão; caso não apresente nova proposta, serão 
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do 
subitem  Na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
b) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no 
subitem, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta; 
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c) Na hipótese da não adjudicação nos termos previstos no subitem n.1., essa será 
feita em favor da proposta que originalmente estava com o menor preço (após fase 
de lances); 
d) A situação de preferência para ME ou EPP somente se aplicará quando a 
proposta de menor preço, após os lances, não tiver sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 

o) análise da proposta de menor preço, no que tange à sua aceitabilidade quanto ao objeto 
e valor, devendo a pregoeira decidir motivadamente a respeito; 
p) negociação direta com o proponente de menor cotação, para a obtenção de melhor 
preço, se for o caso; 
q) verificação das condições de habilitação do licitante que apresentar a proposta de menor 
preço, passando para a análise da subsequente, observada a ordem de classificação, caso 
o primeiro não atenda às exigências editalícias, até a apuração de proposta que 
corresponda ao exigido; 
r) declaração do licitante vencedor; 
s) vistas e rubricas, pela Pregoeira, pela equipe de apoio e pelos representantes das 
empresas participantes, em todas as propostas, nos documentos de habilitação do vencedor 
e nos envelopes de habilitação remanescentes; 
t) manifestação dos demais licitantes quanto à intenção de recorrer, devidamente motivada, 
se houver manifestação positiva nesse sentido; 
u) adjudicação do objeto ao vencedor; 
v) fechamento e assinatura da ata da reunião pela Pregoeira, pela equipe de apoio e pelos 
representantes dos licitantes; 
x) devolução dos envelopes "documentos de habilitação" dos licitantes remanescentes, à 
exceção dos relativos aos 2° e 3° classificados na ordem crescente dos preços propostos, 
que ficarão retidos até assinatura do contrato pelo licitante vencedor; e 
z) no caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de 
cumpridas todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, 
ficarão sob a guarda da equipe de apoio e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, 
aos participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos. 
 
7.2. Serão desclassificadas: 
a) as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; as que 
contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais, de 
modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como 
as que não atenderem aos requisitos do item 6; 
b) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis 
7.3. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens. 
7.4. Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo 
de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais 
apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para 
habilitação e dos recursos interpostos. 
7.5. A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e 
quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto a pregoeira 
Oficial do Município. 
7.6. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes presentes. 
 
8 - DA HABILITAÇÃO: 
 

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  
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Art. 42. Nas licitações públicas, a comprovação de 
regularidade fiscal das microempresas e empresas de 
pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura 
do contrato.  

Art. 43.  As microempresas e empresas de pequeno porte, por 
ocasião da participação em certames licitatórios, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição.  

§ 1o Havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (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. 

§ 2o  A não regularização da documentação, no prazo previsto 
no § 1o deste artigo, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 8,1 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação” 

 
8.1. Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar dentro do 
ENVELOPE N° 02, os documentos de habilitação, em vigor na data da abertura da Sessão 
Pública do Pregão: 
 
8.1.1. Habilitação jurídica  
 
APRESENTADA NO MOMENTO DO CREDENCIAMENTO. 
 
8.1.2. Regularidade Fiscal: 
 
a) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, consistente na apresentação da 
Certidão Negativa de Débito expedida pela Secretaria da Receita Federal e da Certidão 
Negativa de Dívida Ativa para com a União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional; 
c) Prova de regularidade quanto a tributos e encargos sociais, na forma de certidão 
conjunta negativa, nos termos da Portaria MF 358/2014; 
d) Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa para com as Fazendas Municipal,  
e Estadual; 
e) Certificado de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de   Serviço, 
expedido pela Caixa Econômica Federal; (CRF, FGTS); 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) expedida pela Justiça do Trabalho 
de acordo com a Lei Federal n° 12.440 e Resolução Administrativa nº 1.470, editada pelo 
Tribunal Superior do Trabalho (TST) em 24 de agosto de 2012, ela poderá ser obtida 
gratuitamente nos sítios daquele tribunal (http://www.tst.jus.br/certidao. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.tst.jus.br/certidao
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8.1.3. Qualificação Econômico-Financeira: 
 
a) Certidão Negativa de Falência e de recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo 
distribuidor da sede da Pessoa Jurídica  
 
8.1.4. Qualificação Técnica: 
 
a) Atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou de direito 
privado idônea, estabelecidas no território nacional, que comprove a satisfatória prestação 
do serviço ora licitado;  
b) Declaração diversa, sob as penas da lei, constante no ANEXO V (modelo) de que: 
a. Não está em inadimplência com execução de serviços, nem descumpriu qualquer 
Contratação com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, ou seja, não foi 
declarada inidônea pelo Poder Público, em qualquer esfera; 
b. Inexiste, até a presente data, fato superveniente impeditivo de habilitação, e está ciente 
da obrigatoriedade de declará-los posteriormente caso venham a ocorrer, ressalvadas as 
condições especiais asseguradas pela Lei Complementar nº 123/2006; 
c. Inexiste em seu quadro de funcionários menores de 18 anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre; menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
anos, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, inciso V, artigo 27 
da Lei nº 8666/93. 
d) Licença Ambiental de Operação, que autorize a execução dos serviços licitados, conforme 
exigência legal; 
e) Registro da empresa na entidade profissional competente CREA ou CRQ; 
f) Registro de Profissional (pessoa fìsica) responsável pela empresa na entidade competente CREA 
ou CRQ; 
g) Certificado de Regularidade da empresa emitido pelo IBAMA; 
h) Alvará de funcionamento, pertinente ao seu ramo de atividades, expedido pelo Município da 
sede da Licitante. 
i) Alvará emitido pela Vigilância Sanitária. 
 
8.1.5. - Caso as certidões não tragam consignada a data de validade, será considerado 
o prazo de 90 (noventa) dias a partir da data de expedição.  
 
Obs.: Se a licitante for matriz os documentos apresentaos deverão, obrigatoriamente, sob 
pena de inabilitação, ser em nome da matriz, se a licitante for filial os documentos deverão 
ser apresentados em nome da filial, exceto aqueles que pela própria natureza sejam 
emitidos em nome da matriz e abrangentes ás filiais. 
 
8.2. Os documentos DEVERÃO ser apresentados em original ou em cópia autenticada, 
sendo que os documentos extraídos pela internet estão sujeitos comprovação de sua 
veracidade. 
8.3. Se os documentos de habilitação não estiverem completos e corretos, contrariarem os 
requisitos essenciais do Edital e seus anexos ou comprometerem a segurança do futuro 
contrato, a pregoeira, respeitado o princípio da ampla disputa, poderá motivadamente 
inabilitar a proponente. 
 
9 - DA ADJUDICAÇÃO, DOS RECURSOS E CONTRARAZÕES: 
9.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
9.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, a Pregoeira inabilitará a 
licitante e examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de 
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classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo 
a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que  a Pregoeira poderá negociar 
diretamente com o proponente" para que seja obtido preço melhor. 
9.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, a pregoeira proclamará a 
vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a 
intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e 
motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte do licitante. Constará na 
ata da Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que 
todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as 
razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da 
recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo. 
9.4. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal 
e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo 
para responder pelo proponente. A falta de manifestação imediata e motivada importará a 
preclusão do direito de recurso. 
9.5. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente 
9.6. Os recursos contra decisões da pregoeira não terão efeito suspensivo. 
9.7. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 

10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  
10.1 As impugnações ao edital poderão ser feitas até o horário e data limite estabelecidos 
para tanto (art. 12 lei 3.555/2000) e dar-se-ão nos termos do art. 10 do Decreto Municipal 
47/2005. Devendo o licitante protocolar, em meio físico, junto a Diretoria de Atendimento ao 
Cidadão, sito a Rua José Antônio Picoral, 79, Centro de Torres no prazo máximo de 2 (dois) 
dias úteis antes da data fixada para a abertura da licitação. 
 
11 – DO CONTRATO E DA EXECUÇÃO: 
11.1. A Prefeitura Municipal de Torres convocará a licitante adjudicatária para assinar o 
termo de CONTRATO, no prazo de cinco (05) dias úteis a contar do recebimento da 
notificação formalizada sob a pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
penalidades previstas no item n° 13 deste Edital.  

11.1.1. O prazo para assinatura do Contrato acima estabelecido poderá ser prorrogado 
uma única vez, por igual período quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu 
transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de 
Torres/RS. 
11.2. É facultado à Prefeitura Municipal de Torres/RS, quando o convocado não assinar o 
termo de contrato ou não aceitar ou não retirar instrumento equivalente no prazo e 
condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para assinar o contrato em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com este Edital ou 
revogar a licitação independente da cominação prevista no art. 81, da Lei n° 8.666/93. 
11.3. Fará parte integrante do Contrato a ser assinada com o licitante adjudicatário, a 
proposta apresentada com todas as condições estabelecidas. 
11.4. Os serviços deverão ser executados de acordo com o Termo de Referência deste 
Edital. 
11.5. Verificada a não conformidade de algum dos serviços, o licitante vencedor deverá 
promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se 
às penalidades previstas neste Edital. 
11.6. Os serviços ora licitado tratam-se de prestação continuada essencial para os serviços 
de saúde pública. 
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12-DO PAGAMENTO: 
12.1. A prefeitura irá realizar o pagamento mediante comprovação e apuração da execução 
do serviço, atestado pela Secretaria de Saúde. 
12.2. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, através de transferência eletrônica 
bancária, conforme ordem de serviços 03/2013, de acordo com o cronograma de pagamento 
a fornecedores estabelecido pela Secretaria de Fazenda (as datas previstas são 05, 15 ou 
25 de cada mês), devendo a CONTRATADA estar com todas as obrigações trabalhistas, 
como INSS e FGTS em dia. 
12.3. Nas notas fiscais deverá ser discriminado, sob pena de devolução da respectiva nota, 
o valor do imposto de renda (IR) explicito no corpo da nota fiscal, independentemente de 
valor, sendo que em caso de isenção deverá ser anexado documento legal comprovando o 
motivo da isenção. 
12.4. Os preços contratados serão reajustados pelo índice IGPM/FGV. 
PARÁGRAFO ÚNICO - A periodicidade do reajuste será anual.  
12.5. As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da 
seguinte dotação orçamentária: 502/509/582/33903978. 
 
13-DAS PENALIDADES: 
13.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, 
a Prefeitura de Torres poderá aplicar ao fornecedor as sanções seguintes, nos art. 86 e 87 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: 
13.1.1. Por atraso injustificado na execução do contrato: 
13.1.1.1. atraso de até dois dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento); 
13.1.1.2. atraso superior a dois dias, multa diária de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) 
sobre o total dos dias em atraso, sem prejuízo das demais cominações legais; 
13.1.1.3. no caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o 
valor devido, equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até CINCO dias de atraso e 
0,40% (quarenta centésimos por cento) acima desse prazo, calculado sobre o total dos dias 
em atraso. 
13.1.2. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas neste ato convocatório, 
garantida a prévia defesa, aplicar, também, as seguintes sanções: 
13.1.2.1. advertência, 
13.1.2.2. multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, 
atualizado, recolhida no prazo de QUINZE dias corridos, contados da comunicação oficial, 
sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao município de Torres; 
13.1.2.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e 
contratar com a Prefeitura de Torres por prazo não superior a DOIS anos; 
13.1.3. Atraso quanto à obrigação de solucionar quaisquer problemas na execução do 
objeto, e, quanto à aceitação de acréscimos e supressões, na forma da Lei, no valor total da 
adjudicação: 
13.1.3.1. atraso até 2 (dois) dias, multa de 5% (cinco por cento); 
13.1.3.2. a partir do 3º (terceiro) até o limite do 5º (quinto) dia, multa de 10% (dez por cento), 
caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 6º (sexto) dia de atraso. 
13.1.4. as penalidades aqui previstas têm caráter de sanção administrativa, 
consequentemente, a sua aplicação não exime o fornecedor da reparação de eventuais 
perdas e danos que seus atos venham acarretar à Prefeitura; 
13.1.5. a aplicação de uma penalidade não exclui a das demais, quando cabíveis;. 
13.2. A CONTRATANTE poderá a qualquer tempo recusar ao recebimento do material, no 
todo ou em parte, sempre que não atender ao estipulado no contrato ou aos padrões 
exigíveis. 
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14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
14.1. Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão 
transferidas, para horário e dta a ser definidos pela administração. 
14.2. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar em sua 
documentação o endereço e os números de fax e telefone e e-mail. 
14.3. Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, deverão ser 
apresentados em originais ou através de cópias autenticadas por Tabelião ou Servidor da 
Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial, com exceção para os 
documentos emitidos via INTERNET, os quais somente serão aceitos em original. 
14.4. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira. 
14.5. A Administração poderá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá-la por 
ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei 
Federal n° 8666/93). 
14.6. São anexos deste Edital: 
- ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA - OBJETO DA LICITAÇÃO - MODELO  DE 
PROPOSTA; 
- ANEXO II - MODELO DE CREDENCIAMENTO;  
- ANEXO III -  MINUTA DE CONTRATO; 
- ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO 
EDITAL 
- ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DIVERSA 
- ANEXO VI - MODELO DECLARAÇAO ME OU EPP 
 
15. DISPOSIÇÕES FINAIS 
15.1. Onde este Edital for omisso, prevalecerão os termos da Lei nº 8666/93 e alterações, 
reservando-se ainda ao Município de Torres, o direito de revogar ou anular no todo ou em 
parte o presente Edital, sem que dessa sua decisão possa resultar, em qualquer caso, 
reclamação ou indenização por parte dos licitantes. 
15.2. Quaisquer elementos, informações ou esclarecimentos relativos a esta licitação, 
poderão ser obtidos diariamente, na Diretoria de Licitações e Compras da Prefeitura 
Municipal de Torres, sito à Rua José Antônio Picoral, 79 - Torres / RS, de Segunda a Sexta-
feira das 13h às 18h, ou pelo fone: (051)3626-9150 Ramal 217, ou ainda pelo email 
gerlicitacao@torres.rs.gov.br. 
Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Torres, para dirimir 
quaisquer litígios oriundos da presente licitação, com expressa renúncia a outro qualquer, 
por mais privilegiado que seja. 
 

                                                                                           Torres, 07 de julho de 2016. 
 
 
 

Sandro Vianei de Andrade Silva 
Secretário de Fazenda 
Portaria 143/144/2015  
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ANEXO I 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 11/2016  

TERMO DE REFERÊNCIA – VALOR ORÇADOS PELA ADMINISTRAÇÃO 
MODELO DETALHADO DE PROPOSTA 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E 
DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE 

SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TORRES. 
 

1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:  
1.1. Para atender à solicitação expressa da Secretaria Municipal Saúde, considerando  

que é necessário a regularidade do transporte dos resíduos sólidos contaminados. 
1.2. Os serviços ora licitado tratam-se de prestação continuada essencial para os 

serviços de saúde pública. 
 

Lote Único Serviço de coleta, transporte, 
tratamento térmico por incineração e 
destinação final de resíduos sólidos 
provenientes dos serviços de saúde. 
Total de 4.600 LITROS por mês. 

Litros  
por Mês 

Litros 
12 

meses 

Valor Unitário 
ao mês R$ 

Valor Total doze 
meses R$ 

Subitem 01 Em 4 recipientes de 200 litros, de forma 
semanal, no Posto de Saúde Central. 
Semanal. 

3.200 38.400   

Subitem 02 Em 1 recipiente de 50 litros, de forma 
semanal, no ESF São Francisco. 
Semanal. 

200 2.400   

Subitem 03 Em 1 recipiente de 50 litros, de forma 
semanal, no ESF Sadi Pipet de oliveira 
(Curtume). Semanal. 

200 2.400   

Subitem 04 Em recipientes de 50 litros, de forma 
semanal, no ESF São Jorge. Semanal. 

200 2.400   

Subitem  05 Em 1 recipiente de 50 litros, de forma 
semanal, no ESF Padre Luís Benini. 
Semanal. 

200 2.400   

Subitem 06 Em recipientes de 50 litros, de forma 
semanal, no ESF José de Oliveira 
Santos. Semanal. 

200 2.400   

Subitem 07 Em 1 recipiente de 50 litros, de forma 
semanal, no ESF Manoel Bernardino dos 
Santos (Rio Verde). Semanal. 

200 2.400   

Subitem 08 Em 1 recipiente de 100 litros, de forma 
quinzenal, bombona exclusiva para 
recolhimento de medicamentos vencidos 
e inutilizados, no Posto de Saúde Central. 
Quinzenal. 

200 2.400   

 VALOR GLOBAL R$    110.688,00 
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ORIENTAÇÕES TÉCNICAS:  

I - Deverão ser recolhidos os resíduos sólidos da Classe I, classificados como Grupo A, 
Grupo B e Grupo E, conforme parâmetros estabelecidos pela Associação das Normas 
Técnicas do Brasil (ABNT), CONAMA, ANVISA; bem como, as legislações Federais, 
Estaduais e Municipais específicas e regulamentadoras da atividade. 

Para efeitos de contratação, quanto ao tipo de resíduos, considerar-se-á: 

a) Classe I: considerando os riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, de 
acordo com a NBR 10.004/2004, os resíduos classe I, são aqueles tidos como perigosos, 
em função de suas propriedades físicas, químicas ou biológicas, que podem apresentar 
riscos à saúde e ao meio ambiente. São caracterizados por possuírem uma ou mais das 
seguintes propriedades: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 
patogenicidade.  

b) Grupo A: de acordo com a RDC ANVISA nº 306/04 e Resolução CONAMA nº 358/05, o 
Grupo A engloba os componentes com possível presença de agentes biológicos que, por 
suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de 
infecção. Exemplos: placas e lâminas de laboratório, carcaças, peças anatômicas 
(membros), tecidos, bolsas transfusionais contendo sangue, dentre outras.  

c) Grupo B: de acordo com a RDC ANVISA nº 306/04 e Resolução CONAMA nº 358/05, o 
Grupo o B contém substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao 
meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, 
reatividade e toxicidade. Ex: medicamentos apreendidos, reagentes de laboratório, resíduos 
contendo metais pesados, dentre outros. 

d) Grupo E: de acordo com a RDC ANVISA nº 306/04 e Resolução CONAMA nº 358/05, o 
Grupo E são os materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como lâminas de barbear, 
agulhas, ampolas de vidro, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, espátulas e 
outros similares. 

II- Para fins de destinação final dos resíduos recolhidos a empresa deverá observar todas as 
condições impostas pela Legislação vigente e incidente sobre a espécie contratada, 
especialmente, considerando as orientações da Resolução CONAMA Nº 385/2005, a qual 
trata do gerenciamento sob o prisma da preservação dos recursos naturais e do meio 
ambiente; e, promove a competência aos órgãos ambientais estaduais e municipais para 
estabelecerem critérios para o licenciamento ambiental dos sistemas de tratamento e 
destinação final dos RSS.  

III- Para fins de coleta interna e externa e locais de armazenamento a empresa deverá as 
normas incidentes, especialmente aquelas contidas na RDC ANVISA Nº 306/2004, devendo 
os recipientes de coleta interna e externa, serem identificados em local de fácil visualização, 
de forma indelével, utilizando símbolos, cores e frases, além de outras exigências 
relacionadas à identificação de conteúdo e aos riscos específicos de cada grupo de 
resíduos. 
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IV – Coleta e Transporte: é a retirada dos sacos plásticos contendo os resíduos, desde o 
ponto de geração até seu armazenamento, devendo ser utilizado veículo adequado e 
exclusivo para esse fim. 

CONDUTAS IMPORTANTES A SEREM ADOTADAS NA COLETA E TRANSPORTE: 

a) Nunca despejar o conteúdo da lixeira em outro recipiente, ou seja, o saco deverá ser 
lacrado, ainda dentro da lixeira, e depois de retirá-lo, observar a existência de vazamentos, 
caso haja, esta lixeira deverá ser retirada deste ambiente, e ser encaminhada à sala ou 
abrigo de resíduo, onde será lavada e desinfeccionada, após todos esses procedimentos 
colocar-se-á um novo saco plástico e ela retornará ao seu lugar de origem. 

b) A coleta e transporte deverão ser realizados por equipe própria do serviço, devidamente 
treinada e paramentada com os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários. 

c) Os procedimentos têm que ser realizados de forma a evitar o rompimento dos recipientes. 
No caso de acidente ou derramamento, deve-se imediatamente realizar a limpeza e 
desinfecção simultânea do local e notificar a chefia da unidade. 

d) Os carros de coleta interna jamais deverão ser deixados em corredores ou áreas de 
acesso de público ou de pacientes. Estes carros ficarão, quando fora da unidade, na área de 
lavagem / higienização, e quando dentro da unidade, permanecerão na sala de material 
sujo. 

V- Quanto ao tratamento térmico por incineração: ressalva-se que os sistemas para 
tratamento de resíduos de serviços de saúde devem ser objeto de licenciamento ambiental, 
de acordo com a Resolução CONAMA nº. 237/1997 e são passíveis de fiscalização e de 
controle pelos órgãos de vigilância sanitária e de meio ambiente.  

VI- No que se refere ao transporte externo e destinação final dos RSS: transportes externos 
consistem na remoção dos RSS do abrigo de resíduos (armazenamento externo) até a 
unidade de tratamento ou disposição final, utilizando-se técnicas que garantam a 
preservação das condições de acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, da 
população e do meio ambiente, devendo estar de acordo com as orientações dos órgãos de 
limpeza urbana. 
A coleta e transporte externos dos resíduos de serviços de saúde devem ser realizados de 
acordo com as normas NBR 12.810 e NBR 14652 da ABNT. Já a destinação final 
consiste na disposição de resíduos no solo, previamente preparado para recebê-los, 
obedecendo a critérios técnicos de construção e operação, e com licenciamento ambiental 
de acordo com a Resolução CONAMA nº. 237/97. 

QUANTIDADES, UNIDADES E PRAZOS DE COLETA: 

a) Todos os serviços serão contratados pelo período de 12 (doze) meses, pagos 
mensalmente, conforme prestação de serviço. 

OBJETO: Coleta, transporte, tratamento e destinação final do RSS – Classe I, Grupo A, B e 
E – 4.600 litros/mês, coletados da seguinte forma: 
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Item 01 - em 4 recipientes de 200 litros, de forma semanal, no Posto de Saúde Central, sito 
a rua Alexandrino de Alencar, nº 631, Centro, Torres/RS, CEP 95.560-000. 

Item 02 – em 1 recipiente de 50 litros, de forma semanal, no ESF São Francisco, sito a rua 
Arariboia, nº 610, bairro São Francisco, Torres/RS, CEP 95.560-000. 

Item 03 – em 1 recipiente de 50 litros, de forma semanal, no ESF Sadi Pipet de oliveira 
(Curtume), sito a rua Eliseu Kuwer, nº 235, bairro Jardim Eldorado, Torres/RS, CEP 95.560-
000.  

Item 04 – em 1 recipiente de 50 litros, de forma semanal, no ESF São Jorge, sito a rua 
Horácio Russo, nº 630, bairro São Jorge, Torres/RS, CEP 95.560-000. 

Item 05 – em 1 recipiente de 50 litros, de forma semanal, no ESF Padre Luís Benini, sito a 
rua Padré Réus, nº 1378, Vila São João, Torres/RS, CEP 95.560-000. 

Item 06 – em 1 recipiente de 50 litros, de forma semanal, no ESF José de Oliveira Santos, 
localizado na Rodovia BR 101, Km 09, bairro São Braz, Torres/RS, CEP 95.560-000. 

Item 07 – em 1 recipiente de 50 litros, de forma semanal, no ESF Manoel Bernardino dos 
Santos (Rio Verde), localizado na Estrada Geral, s/n, Distrito da Pirataba, Torres/RS, CEP 
95.560-000. 

Item 08 – em recipientes de 100 litros, de forma quinzenal, bombona exclusiva para 
recolhimento de medicamentos vencidos e inutilizados, no Posto de Saúde Central, sito a 
Rua Alexandrino de Alencar, 501, Centro – Torres. 

As coletas deverão ser realizadas no horário de funcionamento dos Postos de 
Saúde, compreendido entre as 08hs e 30 min. até as 11hs e 30 min. e das 13hs 
e 30 min. até as 17hs e 30 min.  
 
Prazo de validade da proposta, no mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da 
data da abertura da licitação. 
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PROJETO BÁSICO - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERVIÇO DE SAÚDE – RSSS 

 

A. DEFINIÇÕES DO SERVIÇOS 
1) Para efeito do presente Projeto, a coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e 
destino final dos resíduos sólidos oriundos dos serviços de saúde – RSSS classe I grupo A, 
E e B, conforme legislação vigente, proveniente dos estabelecimentos da Rede Pública 
Municipal, desde que acondicionado em recipientes adequados. 
 

B. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
1)  Os serviços deverão ser realizados nos parâmetros que determina as resoluções do 
CONAMA, ANVISA,  Lei Estadual nº 10.099 de 07 de fevereiro de 1994 e as normas da 
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), com substituição dos recipientes de 
material infectado por outros vazios e esterilizados. Os serviços serão realizados uma vez 
por semana em todos os locais (vide item 1.1), tudo de acordo com a resolução da ANVISA 
nº 306, de 07 de dezembro de 2004; 

 

1.1) LOCAIS 

 

Item Locais 
Quantidades 
(recipientes) 

01 
Posto de Saúde Central 
Rua Alexandrino de Alencar, 631 Centro Torres/RS 

800 litros semanal 
(3.200 l/mês) 

02 
Esf São Francisco  
Rua Arariboia, 610 São Francisco Torres/RS 

50 litros semanal 
(200 l/mês) 

03 
Esf Sadi Pipet de Oliveira (Curtume) 
Rua Eliseu Kuwer, 235 Curtume Torres/RS 

50 litros semanal 
(200 l/mês) 

04 
Esd São Jorge 
Rua Horácio Russo, 630 São Jorge Torres/RS 

50 litros semanal 
(200 l/mês) 

05 
Esf Padre Luis Benini 
Rua Padre Réus, 1378 Vila São João Torres/RS 

50 litros semanal 
(200 l/mês) 

06 
Esf José Oliveira dos Santos 
Rod. BR 101, km 09 São Braz Torres/RS 

50 litros semanal 
(200 l/mês) 

07 
Esf Manoel Bernardino dos Santos 
Estrada Geral – s/n – Rio Verde  Torres/RS 

50 litros semanal 
(200 l/mês) 

08 
Posto de Saúde Central 
Rua Alexandrino de Alencar, 631 Centro Torres/RS 

100 litros quinzenal 
(200 l/mês) 

 

 
2) A proponente deverá apresentar qualificação técnica conforme a legislação da ANVISA e 
CONAMA: 
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• Certidão de registro no CRQ – Conselho Regional de Química com profissional 
devidamente habilitado; 

•Licença de Operação emitida pela FEPAM para transporte dos resíduos sólidos Classe I; 

•Licença de Operação emitida pela FEPAM para armazenamento temporário dos resíduos 
sólidos Classe I Grupo B; 

•Licença de Operação emitida pela FEPAM para tratamento por incineração dos resíduos 
sólidos Classe I Grupo A e E; 

•Licença de Operação emitida pela FEPAM para destinação final em Aterro Industrial Classe 
I e II dos resíduos sólidos (Grupo B) sendo este subcontratado; 

•Cadastro Técnico Federal emitido pelo IBAMA. 

 
3) A proponente deverá realizar a coleta dos resíduos sólidos oriundos da saúde que 
estiverem acondicionados nos recipientes e não transportar o material que não estiver 
acondicionado corretamente, devendo, no entanto comunicar a fiscalização quando tal fato 
ocorrer; 
 
4) A guarnição para realização de coleta dos resíduos sólidos da saúde, será constituída de 
01(um) motorista e 01(um coletor) para o caminhão, assim como ferramentas, utensílios e 
equipamentos de proteção individual (EPI) necessários para a perfeita realização dos 
trabalhos. 
 
5) O veículo utilizado pela proponente deverá ser devidamente licenciado pela FEPAM, ano 
de fabricação não inferior a 5 anos do ano de execução do contrato. 
 

C. CRONOGRAMA 
1) Em todos os locais especificados no item 1.1, a coleta dos resíduos sólidos oriundos da 
Saúde deve ser realizada sempre nas quintas-feiras, em havendo feriados, deverá ser 
coletada no dia anterior excepcionalmente. 

 

D. MEDIÇÃO 
1) Para efeito do presente Projeto, a medição de coleta, transporte e tratamento de resíduos 
sólidos de serviço da saúde – RSSS, no município de Torres/RS será efetuado pelo valor 
mensal proposto. 

 

E. FISCALIZAÇÃO 

1) A fiscalização do cumprimento do contrato caberá ao Município. 
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ANEXO II 
 MODELO DE CREDENCIAMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 11/2016  

Por meio deste instrumento particular, a Empresa (qualificação da Empresa), por intermédio 
do Sr. .......................... (qualificação), nomeia e constitui seu bastante procurador, o Sr. 
......................(nome completo do outorgado, (naturalidade, estado civil, profissão, carteira 
de identidade, CPF, endereço), com poderes para praticar todos os atos relativos à licitação 
na modalidade Pregão Presencial nº - 11/2016, notadamente, para formular ofertas escritas 
e verbais, negociar preços, assinar documentos de habilitação, atas e instrumento de 
compromisso, interpor recursos e renunciar ao direito de propô-los, enfim todos e quaisquer 
atos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente. 

                                       Torres     de................ de 2016. 

 

 

 

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO III 

 MINUTA DE CONTRATO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 11/2016  

 
CONTRATO XXX/2016 
PREGÃO PRESENCIAL 11/2016 

Contrato de Prestação de Serviços celebrado 
entre o Município de Torres e a empresa 
XXXXXXXXXXX, nos termos da Lei 8.666/93. 

 
CONTRATANTE: 
O MUNICÍPIO DE TORRES, sediado na Rua José Antônio Picoral, 79 - Torres/RS, CEP 
95560-000, inscrito no CGC/MF N.° 87.876.801/0001-01, representado neste ato pela 
Prefeita Municipal, NILVIA PINTO PEREIRA, brasileira, residente e domiciliada na cidade de 
Torres-RS, inscrita no CPF sob n.° 489.033.530.72, com competência para assinar 
Contratos. 
 
CONTRATADA:  
XXXXXXXXXXX, Empresa com sede na Rua XXXXXXXX, nº xxx, na cidade de xxxxxxRS, 
CEP xxxxxxxx, FONE xxxxxxx inscrita no CNPJ sob o nº xx.xxx.xxx./xxxx-xx, representada 
pela Sra. xxxxxxxxxxxx, inscrita no CPF sob o nº xxxxxxxxx, com poderes para representar a 
firma nos termos do Registro Comercial. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E 
DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TORRES conforme solicitação da Secretaria Municipal de 
Saúde, e de acordo com a tabela a seguir: 
 

Lote Único Serviço de coleta, transporte, 
tratamento térmico por incineração e 
destinação final de resíduos sólidos 
provenientes dos serviços de saúde. 
Total de 4.600 LITROS por mês. 

Litros  
por Mês 

Litros 
12 

meses 

Valor Unitário 
ao mês R$ 

Valor Total doze 
meses R$ 

Subitem 01 Em 4 recipientes de 200 litros, de forma 
semanal, no Posto de Saúde Central. 
Semanal. 

3.200 38.400   

Subitem 02 Em 1 recipiente de 50 litros, de forma 
semanal, no ESF São Francisco. 
Semanal. 

200 2.400   

Subitem 03 Em 1 recipiente de 50 litros, de forma 
semanal, no ESF Sadi Pipet de oliveira 
(Curtume). Semanal. 

200 2.400   

Subitem 04 Em recipientes de 50 litros, de forma 
semanal, no ESF São Jorge. Semanal. 

200 2.400   

Subitem  05 Em 1 recipiente de 50 litros, de forma 
semanal, no ESF Padre Luís Benini. 
Semanal. 

200 2.400   

Subitem 06 Em recipientes de 50 litros, de forma 
semanal, no ESF José de Oliveira 

200 2.400   
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Santos. Semanal. 

Subitem 07 Em 1 recipiente de 50 litros, de forma 
semanal, no ESF Manoel Bernardino dos 
Santos (Rio Verde). Semanal. 

200 2.400   

Subitem 08 Em 1 recipiente de 100 litros, de forma 
quinzenal, bombona exclusiva para 
recolhimento de medicamentos vencidos 
e inutilizados, no Posto de Saúde Central. 
Quinzenal. 

200 2.400   

 VALOR GLOBAL R$     

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
2.1. O valor do presente contrato é de R$ xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx).Sendo o valor mensal 
de R$ xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO 
O pagamento do valor estipulado na cláusula segunda deste contrato será feito pela 
Tesouraria da Prefeitura Municipal de Torres, através de transferência via eletrônica 
bancaria, conforme Ordem de Serviço nº 03/2013. O pagamento será realizado, de acordo 
com a prestação dos serviços, conforme cronograma de pagamento a fornecedores 
estabelecido pela Secretaria Municipal da Fazenda (as datas previstas são 05, 15 e 25 de 
cada mês), mediante apresentação das Notas Fiscais e/ou Faturas onde deverá constar, 
obrigatoriamente: o nº do empenho; o nº do contrato; o nº da conta bancária, e se for 
o caso, anexar Declaração de Optante pelo Simples, informando o respectivo 
enquadramento, assinado pelo Contador e pelo responsável pela empresa, a cada 
Nota Fiscal e/ou Fatura emitida, na prestação de serviços, objeto desta licitação, 
devidamente atestadas pelo responsável. Para a efetivação de pagamentos de notas fiscais 
deverão ser apresentados, obrigatoriamente, os documentos relacionados na Ordem de 
Serviço nº 07, de 15.10.2014. Nas notas fiscais deverá ser discriminado, sob pena de 
devolução da respectiva nota, o valor do imposto de renda (IR) explicito no corpo da nota 
fiscal, independentemente de valor, sendo que em caso de isenção deverá ser anexado 
documento legal comprovando o motivo da isenção. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA  CONTRATADA 

4.1 - Além das responsabilidades legais, regulamentares e as constantes do instrumento 
convocatório e seus Anexos constituem obrigações da contratada: 
4.1.1. A empresa vencedora do certame deverá executar o contrato conforme as 
especificações do termo de referência e seus anexos, obedecendo ao disposto nas normas 
legais e regulamentares, bem como estar em dia com todas as obrigações trabalhistas, 
fiscais, previdenciárias, e àquelas relativas a acordos coletivos ou qualquer outra normativa 
da categoria profissional de segurança privada; 
4.1.2. Comunicar imediatamente à Administração, bem como ao responsável pelo serviço, 
qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as 
providências de regularização necessárias; 
4.1.3. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
4.1.4. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da 
espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho da execução do contrato, 
ainda que ocorridos nas dependências da contratante; 
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4.1.5. Responder administrativa, civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou 
pessoais ocasionados à Contratante e/ou a terceiros, por seus empregados, em razão de 
ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, quando da execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pela contratante, independentemente de outras cominações contratuais 
ou legais a que estiver sujeita; 
4.1.6. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem no fornecimento do objeto da presente licitação, até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato, para tanto, se faz necessário, solicitação da contratante 
com aprovação e autorização prévia do ordenador de despesa;   
4.1.7. Atender prontamente quaisquer exigências do representante da Contratante, inerentes 
ao objeto da contratação; 
4.1.8. É vedada a transferência ou subcontratação de parte ou do total do objeto do edital. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA  CONTRATANTE 

5.1 – Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, para 
garantir o fiel cumprimento do objeto do presente, constituem obrigações da Contratante: 
5.1.1. Assegurar-se da boa execução do contrato, verificando sempre o seu bom 
desempenho;  
5.1.2. Verificar, para fins de constatação quanto à oportunidade e conveniência da 
manutenção do contrato, se os preços contratados estão em conformidade com as 
condições ofertadas na licitação, bem como compatíveis com aqueles praticados no 
mercado; 
5.1.3. Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial, 
aplicação de sanções, alterações e repactuações do Contrato; 
5.1.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a serem solicitados pela 
Contratada; 
5.1.5. Exercer a fiscalização da execução do contrato e documentar as ocorrências havidas, 
propor as adequações necessárias ao bom andamento do mesmo; 
5.1.6. Efetuar o pagamento na forma convencionada na Cláusula Segunda do presente 
instrumento, dentro do prazo previsto, desde que atendidas às formalidades previstas; 
5.1.8. Notificar a Contratada, imediatamente sobre as faltas e defeitos observados na 
execução do Contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
6.1. O objeto deverá ser executado conforme estabelecido no Termo de Referência – Anexo 
I do Edital de Pregão Presencial 011/2016. Sendo: 

I - Deverão ser recolhidos os resíduos sólidos da Classe I, classificados como Grupo A, 
Grupo B e Grupo E, conforme parâmetros estabelecidos pela Associação das Normas 
Técnicas do Brasil (ABNT), CONAMA, ANVISA; bem como, as legislações Federais, 
Estaduais e Municipais específicas e regulamentadoras da atividade. 

Quanto ao tipo de resíduos, considerar-se-á: 

a) Classe I: considerando os riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, de 
acordo com a NBR 10.004/2004, os resíduos classe I, são aqueles tidos como perigosos, 
em função de suas propriedades físicas, químicas ou biológicas, que podem apresentar 
riscos à saúde e ao meio ambiente. São caracterizados por possuírem uma ou mais das 
seguintes propriedades: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 
patogenicidade.  
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b) Grupo A: de acordo com a RDC ANVISA nº 306/04 e Resolução CONAMA nº 358/05, o 
Grupo A engloba os componentes com possível presença de agentes biológicos que, por 
suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de 
infecção. Exemplos: placas e lâminas de laboratório, carcaças, peças anatômicas 
(membros), tecidos, bolsas transfusionais contendo sangue, dentre outras.  

c) Grupo B: de acordo com a RDC ANVISA nº 306/04 e Resolução CONAMA nº 358/05, o 
Grupo o B contém substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao 
meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, 
reatividade e toxicidade. Ex: medicamentos apreendidos, reagentes de laboratório, resíduos 
contendo metais pesados, dentre outros. 

d) Grupo E: de acordo com a RDC ANVISA nº 306/04 e Resolução CONAMA nº 358/05, o 
Grupo E são os materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como lâminas de barbear, 
agulhas, ampolas de vidro, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, espátulas e 
outros similares. 

II- Para fins de destinação final dos resíduos recolhidos a empresa deverá observar todas as 
condições impostas pela Legislação vigente e incidente sobre a espécie contratada, 
especialmente, considerando as orientações da Resolução CONAMA Nº 385/2005, a qual 
trata do gerenciamento sob o prisma da preservação dos recursos naturais e do meio 
ambiente; e, promove a competência aos órgãos ambientais estaduais e municipais para 
estabelecerem critérios para o licenciamento ambiental dos sistemas de tratamento e 
destinação final dos RSS.  

III- Para fins de coleta interna e externa e locais de armazenamento a empresa deverá as 
normas incidentes, especialmente aquelas contidas na RDC ANVISA Nº 306/2004, devendo 
os recipientes de coleta interna e externa, serem identificados em local de fácil visualização, 
de forma indelével, utilizando símbolos, cores e frases, além de outras exigências 
relacionadas à identificação de conteúdo e aos riscos específicos de cada grupo de 
resíduos. 

IV – Coleta e Transporte: é a retirada dos sacos plásticos contendo os resíduos, desde o 
ponto de geração até seu armazenamento, devendo ser utilizado veículo adequado e 
exclusivo para esse fim. 

CONDUTAS IMPORTANTES A SEREM ADOTADAS NA COLETA E TRANSPORTE: 

a) Nunca despejar o conteúdo da lixeira em outro recipiente, ou seja, o saco deverá ser 
lacrado, ainda dentro da lixeira, e depois de retirá-lo, observar a existência de vazamentos, 
caso haja, esta lixeira deverá ser retirada deste ambiente, e ser encaminhada à sala ou 
abrigo de resíduo, onde será lavada e desinfeccionada, após todos esses procedimentos 
colocar-se-á um novo saco plástico e ela retornará ao seu lugar de origem. 

b) A coleta e transporte deverão ser realizados por equipe própria do serviço, devidamente 
treinada e paramentada com os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários. 

c) Os procedimentos têm que ser realizados de forma a evitar o rompimento dos recipientes. 
No caso de acidente ou derramamento, deve-se imediatamente realizar a limpeza e 
desinfecção simultânea do local e notificar a chefia da unidade. 
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d) Os carros de coleta interna jamais deverão ser deixados em corredores ou áreas de 
acesso de público ou de pacientes. Estes carros ficarão, quando fora da unidade, na área de 
lavagem / higienização, e quando dentro da unidade, permanecerão na sala de material 
sujo. 

V- Quanto ao tratamento térmico por incineração: ressalva-se que os sistemas para 
tratamento de resíduos de serviços de saúde devem ser objeto de licenciamento ambiental, 
de acordo com a Resolução CONAMA nº. 237/1997 e são passíveis de fiscalização e de 
controle pelos órgãos de vigilância sanitária e de meio ambiente.  

VI- No que se refere ao transporte externo e destinação final dos RSS: transportes externos 
consistem na remoção dos RSS do abrigo de resíduos (armazenamento externo) até a 
unidade de tratamento ou disposição final, utilizando-se técnicas que garantam a 
preservação das condições de acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, da 
população e do meio ambiente, devendo estar de acordo com as orientações dos órgãos de 
limpeza urbana. 
A coleta e transporte externos dos resíduos de serviços de saúde devem ser realizados de 
acordo com as normas NBR 12.810 e NBR 14652 da ABNT. Já a destinação final 
consiste na disposição de resíduos no solo, previamente preparado para recebê-los, 
obedecendo a critérios técnicos de construção e operação, e com licenciamento ambiental 
de acordo com a Resolução CONAMA nº. 237/97. 

QUANTIDADES, UNIDADES E PRAZOS DE COLETA: 

a) Todos os serviços serão contratados pelo período de 12 (doze) meses, pagos 
mensalmente, conforme prestação de serviço. 

OBJETO: Coleta, transporte, tratamento e destinação final do RSS – Classe I, Grupo A, B e 
E – 4.800 litros/mês, coletados da seguinte forma: 

Item 01 - em recipientes de 200 litros, de forma semanal, no Posto de Saúde Central, sito a 
rua Alexandrino de Alencar, nº 631, Centro, Torres/RS, CEP 95.560-000. 

Item 02 – em recipientes de 50 litros, de forma semanal, no ESF São Francisco, sito a rua 
Arariboia, nº 610, bairro São Francisco, Torres/RS, CEP 95.560-000. 

Item 03 – em recipientes de 50 litros, de forma semanal, no ESF Sadi Pipet de oliveira 
(Curtume), sito a rua Eliseu Kuwer, nº 235, bairro Jardim Eldorado, Torres/RS, CEP 95.560-
000.  

Item 04 – em recipientes de 50 litros, de forma semanal, no ESF São Jorge, sito a rua 
Horácio Russo, nº 630, bairro São Jorge, Torres/RS, CEP 95.560-000. 

Item 05 – em recipientes de 50 litros, de forma semanal, no ESF Padre Luís Benini, sito a 
rua Padré Réus, nº 1378, Vila São João, Torres/RS, CEP 95.560-000. 

Item 06 – em recipientes de 50 litros, de forma semanal, no ESF José de Oliveira Santos, 
localizado na Rodovia BR 101, Km 09, bairro São Braz, Torres/RS, CEP 95.560-000. 
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Item 07 – em recipientes de 50 litros, de forma semanal, no ESF Manoel Bernardino dos 
Santos (Rio Verde), localizado na Estrada Geral, s/n, Distrito da Pirataba, Torres/RS, CEP 
95.560-000. 

Item 08 – em recipientes de 100 litros, de forma quinzenal, bombona exclusiva para 
recolhimento de medicamentos vencidos e inutilizados, no Posto de Saúde Central, sito a 
Rua Alexandrino de Alencar, 501, Centro – Torres. 

As coletas deverão ser realizadas no horário de funcionamento dos Postos de Saúde, 
compreendido entre as 08hs e 30 min. até as 11hs e 30 min. e das 13hs e 30 min. até 
as 17hs e 30 min.  
 
CLÁUSULA NONA: DA FISCALIZAÇÃO 
A fiscalização da execução do contrato, com fundamento nos termos contratuais, será de 
responsabilidade do(a) Servidor(a) xxxxxxxxxxx, matrícula xxx, Portaria xxxx/xxxx. 

A presença da fiscalização não exclui a responsabilidade da empresa em qualquer 
ocorrência, atos, erros e/ou omissões verificadas no desenvolvimento do trabalho; 

A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da empresa, inclusive perante a terceiros, por quaisquer irregularidades ou 
inobservâncias técnicas ou legais, uso inadequado dos equipamentos ou acessórios 
disponibilizados aos funcionários alocados, e, na sua ocorrência, não implicará em 
responsabilidade da Contratante ou do servidor designado para fiscalização; 
As faltas ao serviço, apontadas pelo fiscal do contrato, desde que a Contratada não tenha 
promovido as devidas substituições, serão devidamente descontadas do preço final, sem 
prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas; 
Ao fiscal do contrato, e àqueles por ele delegados, fica assegurado o direito de exigir o 
cumprimento de todos os itens constantes do presente documento, da proposta da empresa 
e das cláusulas do futuro contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS PENALIDADES  
10.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, 
a Prefeitura de Torres poderá aplicar ao fornecedor as sanções seguintes, nos art. 86 e 87 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: 
10.1.1. Por atraso injustificado na execução do contrato: 
10.1.1.1. atraso de até dois dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento); 
10.1.1.2. atraso superior a dois dias, multa diária de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) 
sobre o total dos dias em atraso, sem prejuízo das demais cominações legais; 
10.1.1.3. no caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o 
valor devido, equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até CINCO dias de atraso e 
0,40% (quarenta centésimos por cento) acima desse prazo, calculado sobre o total dos dias 
em atraso. 
10.1.2. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas neste ato convocatório, 
garantida a prévia defesa, aplicar, também, as seguintes sanções: 
10.1.2.1. advertência, 
10.1.2.2. multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, 
atualizado, recolhida no prazo de QUINZE dias corridos, contados da comunicação oficial, 
sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao município de Torres; 
10.1.2.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e 
contratar com a Prefeitura de Torres por prazo não superior a DOIS anos; 



 

    

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES 

SECRETARIA DA FAZENDA 

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

10.1.3. Atraso quanto à obrigação de solucionar quaisquer problemas na execução do 
objeto, e, quanto à aceitação de acréscimos e supressões, na forma da Lei, no valor total da 
adjudicação: 
10.1.3.1. atraso até 2 (dois) dias, multa de 5% (cinco por cento); 
10.1.3.2. a partir do 3º (terceiro) até o limite do 5º (quinto) dia, multa de 10% (dez por cento), 
caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 6º (sexto) dia de atraso. 
10.1.4. as penalidades aqui previstas têm caráter de sanção administrativa, 
consequentemente, a sua aplicação não exime o fornecedor da reparação de eventuais 
perdas e danos que seus atos venham acarretar à Prefeitura; 
10.1.5. a aplicação de uma penalidade não exclui a das demais, quando cabíveis;. 
10.2. A CONTRATANTE poderá a qualquer tempo recusar ao recebimento do material, no 
todo ou em parte, sempre que não atender ao estipulado no contrato ou aos padrões 
exigíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta das dotações 
orçamentárias n° 502/509/582/33903978, recursos consignados na Lei Orçamentária 
especifica do presente exercício. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO 
12.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão com as consequências 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, conforme o disposto nos artigos 77 a 80 
da Lei nº 8.666/93, cujo direito da CONTRATANTE a CONTRATADA declara reconhecer, 
conforme dispõe o inciso IX, do artigo 55 desta mesma Lei 
12.2.  Fica conferida à CONTRATANTE, com relação ao presente contrato todas as 
prerrogativas previstas nos incisos I, II, III, IV, V, do artigo 58, e inciso IX do artigo 55 da Lei 
nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
Fica fazendo parte integrante deste contrato, naquilo em que não lhe contrariar 
expressamente o Processo Licitatório nº 011/2016 - modalidade Pregão Presencial, 
devidamente homologada pela Autoridade Competente, em especial, a proposta de preço da 
CONTRATADA, ao qual está plenamente vinculada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO 
As partes aqui contratadas elegem o foro da cidade de Torres, para dirimir eventuais dúvidas 
que possam surgir na execução deste contrato. 
E por estarem as partes justas e contratadas assinam o presente instrumento particular de 
contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo.
         
                                                                                   Torres, xx de xxxxxxxxxx de 2016. 
 
 

NILVIA PINTO PEREIRA 
Prefeita Municipal 

 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

Contratada 
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ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 11/2016 

 
 
A empresa (nome da empresa), inscrita no CNPJ/MF Nº (n° do CNPJ), sediada em 
(endereço completo), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). (nome do 
representante), portador (a) da Carteira de Identidade n° (n° da CI) e do CPF n° (n° do 
CPF), DECLARA, sob as penas da Lei que: 
 
a. Terá a disponibilidade, caso venha a vencer o certame, de executar o objeto do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 11/2016, de acordo com a quantidade e especificações constantes no 
Edital e seus Anexos. 
b. Cumpre todos os requisitos de habilitação exigidos no Edital, ressalvadas as condições 
asseguradas pela Lei Complementar nº 123/2006. 

 
 

(Local e Data) 
 

 
(Nome e assinatura do representante legal e carimbo de CNPJ da empresa) 

 
 (esta declaração deverá ser entregue FORA dos envelopes “A” e “B” no momento do 
credenciamento) 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DIVERSA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 11/2016  

 
A empresa (nome da empresa), inscrita no CNPJ/MF pelo nº (n° do CNPJ), sediada em 
(endereço completo), por intermédio de seu representante legal, Sr. (nome do 
representante), portador da Carteira de Identidade n° (n° da CI) e do CPF n° (n° do CPF), 
DECLARA, sob as penas da Lei que: 
 
a. Não está em inadimplência com execução de serviços, nem descumpriu qualquer 
Contratação com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, ou seja, não foi 
declarada inidônea pelo Poder Público, em qualquer esfera; 
b. Inexiste, até a presente data, fato superveniente impeditivo de habilitação, e está ciente 
da obrigatoriedade de declará-los posteriormente caso venham a ocorrer, ressalvadas as 
condições especiais asseguradas pela Lei Complementar nº 123/2006; 
c. Inexiste em seu quadro de funcionários menores de 18 anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre; menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
anos, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, inciso V, artigo 27 
da Lei nº 8666/93. 
 

(Local e Data) 
 
 

(Nome e assinatura do representante legal e carimbo de CNPJ da empresa) 
 

(Esta declaração deverá ser entregue DENTRO do envelope “B” de Habilitação) 
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(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo)  

Declara para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na 

modalidade de pregão, que estamos sob o regime de microempresa ou empresa de 

pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006.  

(Local e Data) 

 

 

_______________________________________________ 

(Assinatura do Representante da empresa e do Responsável Técnico (contador/técnico 

contábil)) 

 

ENTREGUE NO MOMENTO DO CREDENCIAMENTO FORA DOS ENVELOPES 01 E 02 

 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VI 
Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa 

ou Empresa de Pequeno Porte  


