PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº. 149/2019-CPL

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 149/2019
Processo nº 040 - 48704/2019
A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por
intermédio do Pregoeiro, designado pela Portaria nº 01 de 27 de fevereiro de 2018, na forma da
Lei nº 10.520/2002, da Lei nº 8.666/1993 e da Lei Complementar nº 123/2006, e do Decreto nº
7.892/2013, e Decreto Municipal nº. 44.406/2013 torna público que fará realizar licitação, na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "MENOR PREÇO", cujo objeto é o Registro
de preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de Saúde, através de
incineração e/ou autoclavagem, classificados como grupos “A”, “B” e “E”, conforme RDC
n° 222/2018 e Resolução CONAMA nº 358/2005, gerados em 92 (noventa e dois)
estabelecimentos de saúde, gerenciados pela SEMUS, São Luís/MA, por um período de 12
meses, conforme quantitativos e especificações contidas neste Termo de Referência e conforme
condições a seguir estabelecidas:
1.
RECEBIMENTO
E
INÍCIO
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

DA

ABERTURA

DOS

ENVELOPES

DIA: 27 de agosto de 2019
HORÁRIO: 09h:30min
LOCAL: Rua dos Ouriços, Lote 11, quadra 09, Calhau, em São Luís (MA).
2. OBJETO DA LICITAÇÃO
a) Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de Saúde,
através de incineração e/ou autoclavagem, classificados como grupos “A”, “B” e “E”,
conforme RDC n° 222/2018 e Resolução CONAMA nº 358/2005, gerados em 92 (noventa e
dois) estabelecimentos de saúde, gerenciados pela SEMUS, São Luís/MA, por um período de
12 meses.
b) O valor estimado anual para este serviço será de:
LOTE I:
Valor mensal: R$ 130.410,00 (centro e trinta mil quatrocentos e dez reais).
Valor anual: R$ 1.564.920,00 (um milhão quinhentos e sessenta e quatro mil novecentos e
vinte reais).
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LOTE II:
Valor mensal: R$ 46.371,00 (quarenta e seis mil trezentos e setenta e um reais).
Valor anual: R$ 556.452,00 (quinhentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e cinquenta e dois
reais).
LOTE III:
Valor mensal: R$ 78.936,00 (setenta e oito mil novecentos e trinta e seis reais).
Valor anual: R$ 947.232,00 (novecentos e quarenta e sete mil duzentos e trinta e dois reais).
LOTE IV:
Valor mensal: R$ 20.817,50 (vinte mil oitocentos e dezessete reais e cinquenta centavos).
Valor anual: R$ 249.810,00 (duzentos e quarenta e nove mil oitocentos e dez reais).
LOTE V:
Valor mensal: R$ 33.308,00 (trinta e três mil trezentos e oito reais).
Valor anual: R$ 399.696,00 (trezentos e noventa e nove mil seis centos e noventa e seis reais).
LOTE VI:
Valor mensal: R$ 41.420,00 (quarenta e um mil quatrocentos e vinte reais).
Valor anual: R$ 497.040,00 (quatrocentos e noventa e sete mil e quarenta reais).
LOTE VII:
Valor mensal: R$ 112.942,00 (cento e doze mil novecentos e quarenta e dois reais).
Valor anual: R$ 1.355.304,00 (um milhão trezentos e cinquenta e cinco mil trezentos e quatro
reais).
LOTE VIII:
Valor mensal: R$ 23.119,00 (vinte e três mil cento e dezenove reais).
Valor anual: R$ 277.428,00 (duzentos e setenta e sete mil quatrocentos e vinte e oito reais).
TOTAL (LOTES I + II + III+IV+V+VI+VII+VIII):
Valor mensal: R$ 487.323,50 (quatrocentos e oitenta e sete mil trezentos e vinte e três
reais e cinquenta centavos).
Valor anual: R$ 5.847.882,00 (cinco milhões oitocentos e quarenta e sete mil oitocentos e
dois reais).
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3. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Conforme Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal 44.406/2013, para registros de
preços não se faz necessário de início a indicação de Dotação Orçamentária, que somente será
exigida para formalização do Contrato ou outro instrumento hábil.
4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
a) poderão participar deste Pregão, apenas os interessados que atenderem a todas as exigências,
inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital.
b) não poderão participar deste Pregão:
b.1) Autor do projeto, pessoa física ou jurídica, exceto no caso de contratação integrada;
b.2) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto ou da
qual o autor do projeto, seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, ou controlador, responsável técnico ou
subcontratado;
b.3) Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
b.4) Pessoa jurídica impedida, suspensa ou declarada inidônea para licitar e contratar;
b.5) Pessoa jurídica que tenha participado ou que participe de pessoa jurídica punida na
forma do inciso anterior;
b.6) Pessoa física impedida, suspensa ou declarada inidônea para licitar e contratar ou que
integre ou tenha participado como proprietário, sócio, dirigente ou cotista de pessoa
jurídica punida na forma dos incisos anteriores.
b.7) Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
b.8) Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto compatível deste certame;
b.9) Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;
b.10) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos
materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem
representando interesse econômico em comum;
b.11) Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.
5. DA PROPOSTA DE PREÇOS
a) a Proposta de Preços deverá ser impressa em papel timbrado da empresa, datada, assinada e
rubricada em todas as folhas, sem emendas, rasuras ou entrelinhas e deverá conter,
obrigatoriamente:
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I.

II.

III.
IV.
V.

VI.

VII.

Dados da empresa LICITANTE tais como: endereço, razão social, CNPJ, telefone/fax,
e-mail, banco, agência, número da conta corrente, dados do responsável pela assinatura
do contrato, caso seja vencedora da licitação.
Preços unitários por bombona, mensal e anual, em algarismo e por extenso, conforme
relação e quantidades informadas neste termo de referência. Havendo discordância entre
os preços mensal e anual prevalecerá o primeiro e, entre os valores expressos em
algarismos e por extenso serão considerados estes últimos.
Prazo de validade da PROPOSTA, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias a
contar da data da sua apresentação.
As propostas que omitirem o prazo de validade serão entendidas como válidas pelo
período de 90 (noventa) dias corridos.
O licitante deverá descrever detalhadamente o produto ofertado. Deverão ser indicados,
ainda, marca, modelo, tamanho, cor e tudo o mais que caracterize os materiais cotados,
quando aplicável.
Caberá ao licitante, como especialista na área licitada, mensurar as quantidades e
variedades de materiais e equipamentos necessários à elaboração da proposta, bem
como as despesas com deslocamento para destinação dos resíduos recicláveis.
Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do presente Edital e
seus anexos, que sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanáveis.

6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
a) os licitantes deverão atender às seguintes exigências:
Habilitação Parcial


Registro comercial, no caso de empresa individual e cédula de
identidade, no caso de pessoa física;



Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
Inscrição no Órgão competente, do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

Habilitação
Jurídica


Regularidade
Fiscal e



Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País;



Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas
(CNPF), ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ),
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conforme o caso;

Trabalhista


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;



Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente
na forma da Lei, que estejam dentro do prazo de validade até a data
de entrega, composta de:
o Certidão conjunta expedida pela Receita Federal do Brasil e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
o Certidão negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do
Estado; (Débitos Fiscais e Dívida Ativa).
o Certidão negativa expedida pela Prefeitura Municipal, (Débitos
Municipais e Dívida Ativa).
o CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, dentro do seu
prazo de validade.
o CNDT – Certidão de Negativa de Débito Trabalhista.



Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e
Extrajudicial, expedida pelo distribuidor local ou da sede da pessoa
jurídica ou domicílio da pessoa física, dentro do prazo de validade.

Caso a empresa apresente a certidão positiva para
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, a mesma deverá
apresentar o plano de recuperação homologado em juízo.

Qualificação
Econômica
Financeira

 Balanço Patrimonial do último exercício social exigível, apresentado
na forma da lei e regulamentos na data de realização deste Pregão,
vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizado por índices oficiais quando encerrados há mais
de 3 (três) meses da data da sessão pública de abertura deste Pregão;

As empresas com menos de um exercício financeiro
devem cumprir a exigência deste subitem mediante a
apresentação do Balanço de Abertura, acompanhado do
Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado
levantado com base no mês imediatamente anterior à data de
apresentação da proposta;
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Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa
ao último exercício social exigível, apresentado na forma da
lei;

Os documentos exigidos na condição anterior deverão
comprovar:

Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente
(LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1;

Deverá comprovar Patrimônio Líquido de pelo
menos 10% (dez por cento) do valor estimado para a
contratação;

Para facilitar a análise boa situação Econômica e
Financeira da Empresa em poder contratar com a
Administração, solicitamos que a empesa apresente
memória de cálculo, devidamente assinado por um
Profissional da Contabilidade devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade, aplicando fórmulas
dos índices dos índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) extraídos
do último balanço do Exercício Financeiro, da seguinte
forma:
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo /
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante
LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante
CCL = Ativo Circulante – Passivo Circulante

A não apresentação da memória de cálculo não
leva a empresa a sua inabilitação.

QualificaçãoTécnica

Habilitação Complementar
a) Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente
e compatível em características, com o objeto da licitação,
através da apresentação de atestados autenticados fornecidos por
pessoa jurídica de direito público ou privado. Os Atestados
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b)

c)

d)

e)
f)

g)
h)

a)

Declarações
b)

c)

deverão corresponder a pelo menos 50% (cinquenta por cento)
do total licitado por lote. (Acórdãos 2147/09, 2215/08 TCU),
para os itens deste projeto básico.
Licença de Operação para atividades de coleta, transporte e
destinação final de resíduos sólidos de saúde objeto deste
contrato, emitidas pelos órgãos ambientais competentes, dentro
do prazo de validade (Resolução CONAMA 283/2001, Art. 9º);
Licença de operação para atividade de tratamento térmico de
resíduos sólidos de saúde, por incineração (lote 1) e demais
tratamento térmicos (incineração ou autoclavegem) demais lotes,
objeto deste contrato, emitida pelo órgão ambiental competente,
dentro do prazo de validade (Resolução CONAMA 316/2002,
art. 16);
Cadastro Técnico Federal de Atividade Potencialmente
Poluidora e Utilizadora de Recursos Ambientais para tratamento
e destinação de resíduos industriais e sólidos e transporte de
cargas perigosas, emitido pelo IBAMA (IN IBAMA nº
31/2009).
Declaração de regularidade sanitária – Alvará Sanitário –
Expedido pela Agência de Vigilância Sanitária/ANVISA.
Apresentação dos Certificado de Inspeção Veicular (CIV)
segundo a portaria 457/2008 do Inmetro e Certificado de
Inspeção para o Transporte de Produtos Perigosos (CIPP)
segundo Portaria 204/2011 do Inmetro;
Certificado de aprovação de prevenção contra incêndio e pânicoemitido pelo corpo de Bombeiro.
Comprovação de treinamento e capacitação dos funcionários
envolvidos na coleta, transporte, tratamento e disposição final
dos resíduos.
Declaração que não emprega menores de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de
dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir dos quatorze anos, nos termos do inciso
XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, conforme Anexo III.
Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte nos termos da lei complementar nº123/2006 ou
Cooperativa nos termos da Lei 11.488/2007, quando for o caso.
Declaração de pleno conhecimento e atendimento às exigências
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de habilitação.
d) Declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação
neste certame, inclusive na vigência contratual, caso venha a ser
contratado. Anexo III.
e) Declaração de elaboração independente de proposta conforme
Anexo III.
b) sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante,
com indicação do número de inscrição no CNPJ.
c) todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da
tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente
consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.
d) documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também
deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e
documentos.
e) em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão
estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em
nome da matriz.
f) os documentos acima relacionados, necessários à Habilitação, poderão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou
publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias, desde que acompanhadas dos originais
para conferência pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
g) o CONTRATANTE não se responsabilizará por documentação e proposta enviados via
postal ou entregues em outros setores que não seja o especificado no Preâmbulo do Edital.
h) a validade dos documentos será a neles expressa, ou estabelecida em lei, admitindo-se como
válidos, no caso de omissão, aqueles emitidos a menos de 90 (noventa) dias.
i) a declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da
proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o
licitante às sanções previstas neste Edital.
7. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
a) qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, ou
solicitar esclarecimentos mediante protocolizando o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da
data fixada para a realização do Pregão, de segunda a quinta-feira das 13:00 as 18:00 horas, e
sexta-feira, das 8:00 as 13:00 horas no Protocolo Geral da Central de Licitação, na Rua do
Ouriços, Lote 11, Quadra 09, Calhau, São Luís – MA, CEP: 65071-820, ou através do e-mail:
trajano.cplsaoluis@gmail.com.
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b) o Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação ou
prestará esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis.
c) acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
8. DA SESSÃO
a) a sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços de
interesse do licitante e a documentação de Habilitação que a instruir será pública, dirigida por
um Pregoeiro e realizada de acordo com a Lei nº 10.520/2002 e em conformidade com este
Edital e seus Anexos.
b) no dia, local e hora marcados, antes do início da sessão, o interessado ou seu representante
legal deverá proceder ao respectivo credenciamento, na forma prevista neste Edital.
c) declarada a abertura da Sessão, pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes,
dando início ao recebimento da Declaração de pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação e dos envelopes.
9. DA ORDEM DOS PROCEDIMENTOS
a) a sessão do certame observará a seguinte ordem de procedimentos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Credenciamento;
Abertura da Sessão
Da entrega dos Envelopes
Julgamento, Classificação das Propostas de Preços e Fase de Lances;
Do benefício às microempresas e empresas de pequeno porte
Fase de habilitação
Da Adequação da Proposta de Preço
Fase Recursal

10. DA APRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
a) até o início do horário da sessão, o Pregoeiro ou, por delegação deste, a equipe de apoio,
procederá ao credenciamento dos licitantes ou dos representantes legais presentes,
comprovando, se for o caso, a outorga de poderes necessários para a formulação de lances e
para a prática de todos os demais atos inerentes ao Pregão, observando-se ainda que:
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b) Não será permitido ao mesmo credenciado representar mais de um proponente no mesmo
certame; e
c) Não será permitido mais de um credenciado para o mesmo proponente;
d) o licitante interessado deverá se apresentar ao Pregoeiro ou a equipe de apoio para
credenciamento por intermédio de seu representante devidamente munido de documento que o
credencie a participar deste procedimento licitatório e a responder por sua representada,
devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de
Identidade ou outro documento equivalente, com copia do respectivo documento.
e) o credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento
particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de preços e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio,
proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do
respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
f) somente poderão apresentar lances verbais e recorrer os licitantes que estiverem presentes na
sessão através de representantes credenciados na forma do subitem anterior.
g) Os licitantes deverão apresentar Declaração, em separado dos envelopes, de
enquadramento no art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006 cumulado com a Lei Municipal
nº. 4.830/2007, no caso de microempresa ou empresa de pequeno porte e também para as
cooperativas1, conforme modelo constate do Anexo III deste Edital. A não entrega da
referida Declaração indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios previstos
na Lei Complementar nº. 123/2006 bem como pela Lei Municipal 4.830/2007
11. DA ABERTURA DA SESSÃO
a) a abertura da sessão pública deste certame, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na
hora indicadas no preâmbulo deste Edital.
b) aberta a sessão, os interessados ou seus representantes apresentarão Declaração de pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação (conforme modelo constante no
anexo III) dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão
os envelopes de proposta (envelope nº 01) e de documentos de habilitação (envelope nº2), na
forma prevista neste Edital.
c) a Declaração a que se refere o subitem anterior poderá ser firmada na referida abertura, pelo
representante da Empresa, credenciado no Pregão.
d) A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas na legislação vigente.

1

Artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
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12. DA ENTREGA DOS ENVELOPES (PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO)
a) a Proposta de Preços e documentação de Habilitação que a instruir deverão ser apresentadas
em 02 (dois) envelopes, devidamente lacrados e rubricados no fecho e atender aos requisitos
abaixo:
Envelope nº 1: Proposta de Preços;
Envelope nº 2: Documentos de Habilitação.
b) os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os dizeres:
ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2019
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ:
ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2019
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ:
c) as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital ou que forem omissas ou
apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, serão
desclassificadas.
d) não serão aceitas documentação e proposta enviadas via postal ou entregues em outros
setores que não seja o especificado no preâmbulo do Edital.
e) independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implicará a
submissão às normas constantes da legislação que rege a matéria e ao presente Edital de
Pregão e seus Anexos.
13.
DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – DO JULGAMENTO, CLASSIFICAÇÃO E
FASES DE LANCE.
O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e verificará:
a) A conformidade delas, em estreita correlação com os requisitos objetivos estabelecidos
neste Instrumento Convocatório, em consonância com o princípio da vinculação ao
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instrumento convocatório, ao art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520/02 c/c art. 11, VIII, do Decreto
Municipal n.º 28.970/06;
b) A compatibilidade dos preços apresentados será avaliada, nos moldes dispostos no art. 3º,
III, da Lei n.º 10.520/02 c/c art. 10, III, do Decreto Municipal n.º 28.970/06, tendo como
base o parâmetro mercadológico constante de orçamento elaborado pelo órgão solicitante,
na fase interna da licitação, nos termos do art. 10, II, “a”, do Decreto Municipal n.º
28.928/06.
c) O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do
preço ofertado com o valor estimado e o atendimento da proposta às especificações
técnicas do objeto.
Serão desclassificadas as propostas de preços que:
a) Não atenderem às exigências do Edital;
b) Não apresentarem preços compatíveis com os de mercado;
c) Apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de
mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante,
para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.
d) Sejam manifestamente inexequíveis. Antes de desclassificar a oferta, o Pregoeiro deverá
estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço,
admitindo-se, para tanto:
o Planilha de custos elaborada pelo próprio licitante sujeita a exame pela
Administração; ou.
o Contrato, ainda que em execução, com preços semelhantes;
o O licitante que ofertar preço considerado inexequível pelo Pregoeiro, e que não
demonstre posteriormente a sua exequibilidade, sujeita-se às penalidades
administrativas pela não-manutenção da proposta.
o Se a proposta for desclassificada, proceder-se-á ao exame da oferta subsequente e,
assim, sucessivamente, observando, se for o caso, o direito de preferência.
e) Remanescendo apenas uma proposta, esta poderá ser aceita, desde que atenda ao edital e
o preço seja compatível com os praticados no mercado;
f) Quando todas as propostas de preço forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá conceder
o prazo de até 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas.
g) O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do
ÓRGÃO DEMANDANTE ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para
orientar sua decisão.
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h) Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital ou com base
nas propostas dos demais concorrentes.
Da Classificação das propostas


Serão classificados pelo Pregoeiro os proponentes que apresentarem as propostas de
MENOR PREÇO POR LOTE em conformidade com as regras estabelecidas neste edital,
e as propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento),
relativamente à de menor preço, selecionando-os para a etapa de lances;



Não havendo, pelo menos, 03 (três) propostas nas condições definidas no item anterior, o
Pregoeiro classificará as 03 (três) melhores propostas, quaisquer que sejam os preços
oferecidos, incluída a de menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais;



Se, com os critérios acima, não for possível a obtenção do número mínimo de 03 (três)
proponentes, seja por desinteresse do mercado, seja por desclassificação de propostas, o
certame transcorrerá normalmente, com dois licitantes na fase de lances;



No caso de empate de preços, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes;



Caso haja o comparecimento de 01 (um) único interessado ou uma só proposta
classificada, o Pregoeiro dará continuidade ao procedimento sem a realização da fase de
ofertas verbais, aplicando os dispositivos deste Edital concernentes à aceitabilidade da
proposta, à habilitação, à negociação quanto ao menor preço e à adjudicação.

Dos lances verbais
a) O pregoeiro, antes de iniciar a fase de lances poderá definir o percentual ou valor mínimo
de diferença entre os lances e tempo máximo para sua formulação.
b) O pregoeiro convidará individualmente os licitantes selecionados, na forma do inciso
anterior, de forma sequencial, a apresentar lances verbais para o item, a partir do autor da
proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
c) Os lances serão verbais, anotados pela equipe de apoio e deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e decrescentes.
d) O licitante credenciado somente poderá oferecer lance inferior ao último ofertado;
e) A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ele
ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
f) Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita, de menor preço e o valor estimado para a contratação.
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g) No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas de preço escritas, melhor
classificadas, o critério de desempate será a realização de sorteio, para definir a empresa
que dará o primeiro lance, entre as empresas empatadas.
h) Quando os licitantes não tiverem mais interesse em apresentar lances, será encerrada a
respectiva fase.
14. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
a) na apreciação, julgamento e classificação das propostas, o Pregoeiro levará em
consideração, exclusivamente, o critério de MENOR PREÇO POR LOTE.
b) em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros e,
entre os expressos em algarismos e os declarados por extenso, serão considerados estes últimos.
15. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
a) após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa
de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem
classificada, proceder-se-á da seguinte forma:


A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro
colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor
estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;



Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma da subcondição anterior, o pregoeiro convocará os licitantes
remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o Pregoeiro
fará um sorteio, definindo e convocando automaticamente a vencedora para
apresentação da oferta final do desempate;
e) O interessado que não apresentar proposta decairá do direito previsto nos artigos 44 e
45 da Lei Complementar nº 123/2006;
f) caso não haja interessados em exercer o direito de preferência, o procedimento
licitatório correrá seu curso normal.
16. DA NEGOCIAÇÃO
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a) é sempre permitido ao Pregoeiro negociar os preços e condições da proposta, visando
aumentar as vantagens em favor da Administração, não podendo, porém, alterar o objeto ou
condições de classificação e habilitação;
b) o Pregoeiro poderá formular contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado
o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a
contratação.
c) a negociação será realizada publicamente, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
17. DA HABILITAÇÃO
a) sendo aceitável a proposta será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação
do licitante que a tiver formulado procedendo-se ao respectivo exame;
b) poderão ser verificadas e confirmadas as condições habilitatórias, a exclusivo critério do
Pregoeiro, com base no Cadastro de Fornecedores.
c) é assegurado ao licitante já cadastrado o direito de apresentar a documentação atualizada e
regularizada na própria sessão;
d) caso o licitante desatenda às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas
subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente,
até a apuração de uma que atenda ao Edital.
e) em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na
comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis,
prorrogável por igual período, ou diretamente 4 (quatro) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
f) a não regularização da documentação, no prazo previsto na condição anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará
ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
g) se a proposta não for aceitável, se o licitante não atender às exigências de habilitação, o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.
h) quando todos os licitantes forem inabilitados, o Pregoeiro poderá conceder o prazo de até 8
(oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos.
i) constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado
vencedor.
18. DA ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA
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a) O licitante declarado vencedor deverá encaminhar (ou apresentar) a proposta de preço
adequada ao último lance, no prazo de 02 (dois) dias, contado da assinatura da ata de
sessão.
b) Os documentos poderão ser remetidos por meio digital, podendo ser solicitados em
original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo
Pregoeiro. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados ao órgão licitante.
c) O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta
seção, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
d) O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de
composição de preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários
que compõem necessitem de ajustes aos valores estimados pelo ÓRGÃO LICITANTE. O
ajuste da proposta não poderá implicar aumento do seu valor global.
e) Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais irregularidades
apontadas pelo Pregoeiro.
f) No caso de licitação por lotes será permitida a alteração de preços unitários pelo licitante
observando-se: (apenas se houver divisão em lotes)


Como limite máximo o valor global final ofertado, desde que os preços unitários finais
sejam menores ou iguais aos preços unitários da proposta inicial;



A possibilidade de negociação com o proponente vencedor visando a redução de
preços unitários, para qualquer um dos itens individualmente; e



Para fins do disposto neste inciso, o cálculo do valor global dar-se-á pela somatória
dos preços unitários dos itens da proposta, multiplicados por suas respectivas
quantidades.

19. DOS RECURSOS
a) declarado o vencedor, o Pregoeiro concederá prazo dentro da sessão para que os licitantes
presentes e credenciados possam, de forma imediata e motivada, manifestar sua intenção de
recurso.
b) a ausência do licitante credenciado na sessão caracterizará sua renúncia ao direito de
recorrer.
c) não havendo interesse em recorrer, o Pregoeiro procederá o registro do objeto ao licitante
vencedor.
d) havendo manifestação da intenção de recurso, o Pregoeiro:


Resumirá a motivação, ordenando o registro em ata;
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Procederá a leitura do resumo da motivação lavrada na ata;



Consultará o recorrente sobre o interesse em oferecer razões de recurso por escrito,
concedendo, nesse caso, o prazo de três dias úteis;



Se houver interesse na apresentação de razões de recursos, informará aos demais
presentes, que terão o mesmo prazo para apresentar contrarrazões, correndo o prazo na
sequência daquele concedido ao recorrente;



Alertará aos presentes, se entender necessário, para os efeitos jurídicos dos recursos
meramente protelatórios e as penalidades previstas para o caso;

e) a manifestação da intenção de recorrer suspenderá apenas os lotes ou itens objetos do
recurso, podendo haver adjudicação parcial.
f) as intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão
apreciados pela autoridade competente.
g) o acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
20. DA HOMOLOGAÇÃO
a) a homologação deste Pregão compete à autoridade competente do Órgão Solicitante da
Licitação.
21. DO REGISTRO DE PREÇOS
a) o registro de preços obedecerá aos ditames do Decreto nº 7.892/2013, decreto 44.406/2013 e
será realizado mediante o Sistema de Registro de Preços - SRP.
b) a CPL é o órgão gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos do
certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente.
22. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a) depois de homologado o resultado deste Pregão e dentro de 3 (três) dias úteis, a CPL
publicará a Ata de Registro de Preços.
b) a ata passará a ter efeito de compromisso de fornecimento/prestação de serviço.
c) ao ser publicada a Ata de Registro de Preços, a empresa ficará obrigada a fornecer os bens a
ela registrados, conforme especificações e condições contidas neste edital, em seus anexos e
também na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e
condições do edital.
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d) a existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de
condições.
e) não constitui direito do beneficiário o recebimento de comunicação direta da publicação da
Ata de Registro de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a ciência do conteúdo daquela.
23. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a) Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta à CPL e
anuência do beneficiário, respeitadas as disposições contidas no Decreto nº 7.892/2013 e
Decreto Municipal nº. 44.406/2013.
b) As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a
cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
c) As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
24. DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS
a) o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da data da
sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.
b) durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas
hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas no Decreto nº
7.892/2013 e 44.406/2013.


Nessa hipótese, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata
e iniciar outro processo licitatório.

25. ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a) O preço registrado poderá ser alterado na forma dos Decretos nº 7.892/2013 e 44.406/2013,
e ainda, ser repactuado em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou
de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores e prestadores de serviço.
26. DA ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA NO SRP
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a) os registros constantes do SRP serão objeto de atualização periódica por tempo não superior
a 12 (doze) meses, nas seguintes hipóteses:


Adequação dos preços registrados aos de mercado.



Inclusão de novos itens e de novos beneficiários;

b) a inclusão de novos itens e de novos beneficiários, bem como, no curso do SRP, observarão
procedimento licitatório próprio, sendo vedado o acréscimo de quantitativos disposto no art. 65
da Lei nº 8.666/1993.
c) a adequação de preços no SRP será precedida de nova licitação, observando-se a mesma
publicidade, mesmos critérios de cotação de preços, de habilitação e prazo para apresentação de
propostas conferidos à licitação que precedeu o registro de preços inicial e demais previsões
constantes dos Decretos nº 7.892/2013 e e 44.406/2013.
27. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
a) o cancelamento da ARP ocorrerá, por iniciativa da CPL ou mediante provocação, quando
ocorrer alguma das situações previstas nos Decretos nº 7.892/2013 e 44.406/2013.
 O beneficiário da ARP poderá solicitar o cancelamento do seu registro nos casos
previstos nos Decretos nº 7.892/2013 e e 44.406/2013.
b) em qualquer das hipóteses anteriores, concluído o processo, a CPL fará o devido
apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais beneficiários, se houver,
sobre a nova ordem de registro.
28. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL DECORRENTE
a) depois de publicada a Ata de Registro de Preços, o beneficiário poderá ser convocado, a
qualquer tempo durante a vigência da Ata, para assinatura do contrato (ou para retirar a nota de
empenho) dentro do prazo estabelecido pela Administração, sob pena de decair o direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
b) poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pelo
licitante vencedor em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos
deste Edital.
c) os encargos das partes bem como as normas relativas a recebimento do objeto, liquidação,
pagamento, garantia contratual, sanções contratuais, alteração e rescisão contratual constam do
instrumento contratual em anexo a este Edital. (somente quando houver contrato)
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d) o licitante convocado deve apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da
data da entrega da via do contrato assinada (do recebimento da nota de empenho), comprovante
de prestação de garantia no valor e nas condições descritas em anexo.
e) o prazo para a assinatura do contrato (para retirada da nota de empenho) poderá ser
prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor
durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo ÓRGÃO
CONTRATANTE.
f) por ocasião da assinatura do contrato (da emissão da nota de empenho), verificar-se-á por
meio do Cadastro de Fornecedores e de outros meios se o licitante vencedor mantém as
condições de habilitação.
29. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
a) o CONTRATANTE, após a assinatura do contrato/entrega da nota de empenho,
compromete-se a:




Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações,
inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes às suas
dependências.
Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal.



Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigações.
b) outras obrigações constantes da Ata de Registro de Preços e do Termo de Referência.
30. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
a) em conformidade com o Termo de Referência do Edital.
31. DO PAGAMENTO
a) Conforme o Termo de Referência do Edital.
32. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
a) pela inexecução total ou parcial, ou ainda por atraso no cumprimento das obrigações pelo
contratado, a Administração pode, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:
I. Advertência escrita;
II. Multa na forma prevista no termo de referência;
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III. Suspensão temporária para participar de licitação e assinar contratos com o Município
por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV. Declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a
Administração Pública, pelo prazo previsto no inciso anterior ou até que o contratado
cumpra as condições de reabilitação; e/ou
V. impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município pelo prazo
de até 5 (cinco) anos e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores por igual prazo.
(passível de exclusão - concorrência)
b) as penalidades específicas da execução da ARP deverão fazer parte do termo de referência.
c) as penalidades somente poderão ser relevadas, caso sejam apresentadas justificativas, por
escrito, fundamentadas em fatos comprováveis, a critério da autoridade competente do
ÓRGÃO LICITANTE.
33. DISPOSIÇÕES GERAIS
a) é facultado ao Pregoeiro, no interesse da Administração:


Em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação;



Solicitar aos setores competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a
fundamentar as decisões;
No julgamento das propostas e da habilitação, sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado e acessível a todos os interessados; e





Relevar omissões puramente formais observadas na documentação e na proposta, desde
que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação.

b) O ÓRGÃO LICITANTE poderá revogar a presente licitação, por motivo de interesse
público, ou anulá-la por ilegalidade, no todo ou em parte, em quaisquer de suas fases,
devidamente justificado, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
c) a anulação do Pregão induz à da Ata de Registro de Preços, bem como à do contrato (à da
nota de empenho).
d) os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que
tiver suportado no cumprimento do contrato.
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e) os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
f) na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á
o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando explicitamente
disposto em contrário.
g) o desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta, durante a realização da Sessão Pública de Pregão.
h) as normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
i) a presente licitação e os atos dela resultantes serão regidos pelas disposições legais e
regulamentares vigentes e pelas condições estabelecidas neste Edital.
j) As comunicações relativas a esta licitação serão feitas mediante a publicação no Diário
Oficial do Município, quando for o caso, ou mediante a expedição de Ofício, por fax, ou por
meio eletrônico; a critério da Central Permanente de Licitação. As informações colhidas no ato
de aquisição do Caderno de Edital serão reputadas válidas para fins de comunicação da Central
Permanente de licitação.
k) a homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
l) para as demais condições de contratação observar-se-ão as disposições constantes dos
Anexos deste Edital.
34. DOS ANEXOS
a) constitui parte integrante deste Edital:


ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA



ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ESTIMATIVA DO ÓRGÃO
LICITANTE)



ANEXO III - MODELOS:


MODELO A – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR;
MODELO B - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE;
MODELO C - DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
MODELO D - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA
HABILITAÇÃO;
MODELO E – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA;
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ANEXO IV – MINUTAS:
MINUTA A – ATA DE REGISTRO DE PREÇO;
MINUTA B – CONTRATO

36. DO FORO
As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de São Luís, Estado do
Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
São Luís, 08 de agosto de 2019.

Tiago Trajano Oliveira Dantas
Pregoeiro
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
ORGÃO SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS
SETOR SOLICITANTE: COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS – CSG/SEMUS
RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO: Francílio Ramos dos Santos
FUNÇÃO DO SOLICITANTE: Coordenador de Serviços Gerais
DATA DA SOLICITAÇÃO: 28 de maio de 2019
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Serviços continuados de coleta, transporte, tratamento e
destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde.
PROCESSO: 48.704/2019
1. DO OBJETO
1.1. Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de Saúde,
através de incineração e/ou autoclavagem, classificados como grupos “A”, “B” e “E”,
conforme RDC n° 222/2018 e Resolução CONAMA nº 358/2005, gerados em 92 (noventa e
dois) estabelecimentos de saúde, gerenciados pela SEMUS, São Luís/MA, por um período de
12 meses.
1.2. O tratamento dos resíduos consiste em: coletar, transportar, e dar tratamento final. O
tratamento será realizado através de destruição térmica, pelo processo de incineração e/ou
autoclavagem, com posterior destinação final das cinzas e rejeitos gerados em aterro sanitário
devidamente regular perante os órgãos ambientais.
1.3. Os serviços objeto desta licitação não poderão ser subcontratados, admitindo-se somente a
destinação final das cinzas e rejeitos gerados, em aterro sanitário, mesmo que não pertencente
ao licitante, devidamente regular perante os órgãos ambientais.
2. DO OBJETIVO, DA APRESENTAÇÃO E DA ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO.
2.1. A presente licitação pretende a contratação de empresa especializada na execução dos
serviços em tela, em razão de tratar-se de gerenciamento de resíduos de saúde produzidos em
face dos serviços prestados de assistência médica à população de São Luís nas Unidades
pertencentes à SEMUS.
2.2. A futura CONTRATADA deverá prestar os serviços de gerenciamento de resíduos
hospitalares com fornecimento de suprimentos e pessoal técnico especializado, treinamento e
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capacitação para operação nos setores SEMUS, em conformidade com as especificações
técnicas da RDC e Legislação Federal especifica.
2.3. Os serviços deverão ser atestados por preposto da Unidade de Saúde/SEMUS atendida,
mediante relatório técnico, devidamente assinado por responsável pela Unidade;
2.4. A Assistência Técnica nos equipamentos será realizada por profissionais devidamente
capacitados da futura contratada, que procederão ao atendimento em no máximo até 4 (quatro)
horas, a contar da notificação realizada pela contratante, além da manutenção preventiva de
rotina, que consistirá de pelo menos uma vistoria mensal;
2.5. Após a realização dos serviços, quando solicitado pela contratante, será emitido
certificado de destruição térmica;
3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
3.1. A contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços objeto do presente Termo de
Referência encontra amparo legal na Lei n.º 9.632, de 07 de maio de 1.998; no Decreto nº
2.271, de 07 de julho de 1997; na Instrução Normativa SLTI/MP nº 02, de 30/04/2008, e suas
alterações, e nas demais disposições ambientais contidas na LEI FEDERAL Nº 12.305/2010,
RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237/1997, IN Nº 31/2009 – IBAMA, NBR 10004/2004 – ABNT,
LEI FEDERAL 12.305/2010, DECRETO Nº 13.494/1993 DO ESTADO DO MARANHÃO E
LEI º 4.730 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006 DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS (MA).
3.2. A legislação adicional aplicável à contratação do objeto do presente Termo de Referência
encontra amparo legal na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada pelo Decreto
Municipal n.º 28.970, de 10 de fevereiro de 2006, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº
8.666/93; na Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, no Decreto nº 6.204/2007,
aplicando-se, subsidiariamente, as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
3.3. Os serviços referenciados neste Termo de Referência, dadas as suas características,
enquadram-se no conceito de serviços comuns, conforme definido no § 1º, do art. 2º, do
Decreto nº 5.450/2005.
3.4. O uso do Sistema de Registro de Preços para o presente objeto está fundamentado nos
incisos I e II, do art. 3º, do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade frequente de contratação
e o fato de que as atividades de apoio e manutenção se consubstanciam em serviços auxiliares
necessários à Administração para o desempenho de suas atribuições.
4. DA JUSTIFICATIVA
4.1. O objeto em epigrafe justifica-se pela necessidade de contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de coleta e tratamento de lixo hospitalar, de forma continuada,
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produzido nas 92 (noventa e duas) Unidades de Saúde da SEMUS, sobretudo, as de urgências e
emergências e outras de grandes demandas, listadas no Item 6 deste Termo de Referência.
4.2. A contratação visa alcançar maior segurança no processo de descarte dos resíduos sólidos
de saúde, obedecendo todas as etapas de manejo de gerenciamento, especialmente na coleta,
transporte externo, tratamento e destinação final dos RSS gerados pelas unidades de saúde sob
responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS. Tal procedimento tem por
objetivo a preservação da Saúde Pública e do Meio Ambiente, bem como atender as exigências
das legislações vigentes: Resolução 222 – ANVISA de 28/03/2018 e CONAMA nº 358 de
29/04/2005, Normas Técnicas da ABNT, Leis Decretos que regulamentam a prestação de
serviços, objeto deste Projeto Básico.
4.3. O tratamento dos resíduos gerados pelos serviços de saúde prestados pelas unidades de
saúde ligadas à SEMUS visa cumprir, também, às exigências estabelecidas pelos órgãos
competentes, tais como Secretária Estadual de Meio Ambiente - SEMA, Secretária Municipal
de Meio Ambiente – SEMMAM, Vigilância Sanitária e Ministério Público de acordo com a
estimativa da necessidade e com a devida autorização e aprovação da Autoridade competente,
conforme consta no presente processo.
4.4. A Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores contemplam esses serviços que, por sua
natureza, são necessários à Instituição, cuja paralisação pode ocasionar transtornos ao bom
andamento das suas atividades. Os serviços solicitados se enquadram perfeitamente nessa
essência, que, além de necessários, devem ser executados de forma contínua para que não
venha comprometer os serviços e causar sérios prejuízos para a Administração.
4.5. Dado o grande volume de resíduos gerados nas dependências das diversas unidades da
SEMUS, e, pelas características poluidoras dos mesmos, foram inseridas previsões ambientais
legais com objetivo de fiscalizar e proteger a saúde, o meio ambiente natural e do trabalho,
visando a eliminação dos riscos que tais resíduos poluentes possam produzir ao meio ambiente.
4.6. Todos os critérios ambientais e de segurança do trabalho adotados são objetivos,
respeitaram os princípios da legalidade e da isonomia entre os licitantes e não restringem a
competição, uma vez que decorrem de normas gerais que devem ser seguidas por todas as
empresas do setor envolvido no objeto licitado. Dentre elas a LEI FEDERAL Nº 12.305/2010,
RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237/1997, IN Nº 31/2009 – IBAMA, NBR 10004/2004 – ABNT,
DECRETO Nº 13.494/1993 DO ESTADO DO MARANHÃO E LEI º 4.730 DE 28 DE
DEZEMBRO DE 2006 DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS (MA).
4.7. Registramos que os critérios ambientais não foram utilizados como mecanismo de
desempate e respeitaram as Leis 8.666/93, 10520/02 e o Decreto 5.450/05.
4.8. O fundamento legal para a inserção destas previsões no artigo 3º, “caput”, da Lei 8.666/93
e na IN SLTI/MP nº 01 de 19/01/2010, que estabelecem a “promoção do desenvolvimento
nacional sustentável” como um dos objetivos da licitação, concluindo que, na presente
contratação, a exigência de observância das normatizações ambientais e de segurança do
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trabalho não tem o propósito de efetuar fiscalização indireta do cumprimento das referidas
normas pelas licitantes, anotado que, como órgão da Administração Pública, a SEMUS tem o
dever de observância da estrita legalidade.
4.9. A SEMUS busca, com observância ao mandamento legal e aos princípios norteadores dos
atos administrativos, a melhor e mais vantajosa contratação para a Administração.
4.10. O fato de licitar os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos
resíduos de serviços de saúde dos grupos “A”, “B” e “E” ocorre ante a possibilidade de se
buscar proposta verdadeiramente vantajosa, considerando-se a política de contratações
sustentáveis proposta pelo Governo Federal.
4.11. O serviço licitado deverá ser executado em vários pontos do município. Assim sendo, o
contratado deverá estabelecer representação no município de São Luís - MA. O preço desta
representação se faria constar na composição do custo, de forma expressa ou diluída nas
despesas operacionais.
4.12. Conclui-se, então, que há, no presente caso, uma definição do objeto a ser licitado,
levando em consideração as necessidades da Administração, em toda sua amplitude, os
princípios do Direito Administrativo e a legislação, sobretudo, em relação à qualificação
jurídica, econômica e técnica necessária à execução do serviço. Tudo ocorre dentro da Lei.
4.13. Além disso, cumpre explicar que as exigências de qualificação técnica não são
excessivas, mas devidas, haja vista a existência de normas, inclusive, para que fiquem bem
claras no edital, como critério de julgamento de qualificação técnica. O descumprimento, sim,
das disposições legais e normativas podem – e devem – constituir situações de grande
desconforto administrativo, tanto no campo de preservação ambiental, quanto na seara de
controle administrativo, vez que qualificações mínimas para garantir a aptidão e a expertise dos
licitantes não foram observadas pelo Administrador.
4.14. O próprio ato normativo prevê que se devem exigir outros documentos, além daqueles
exaustivamente previstos, sempre que houver disposição em outro diploma legal que
regulamente a atividade. Vejamos:
“Art. 30 – A documentação relativa à qualificação técnica
limitar-se-á a:
(...)
IV – Prova de atendimento previsto em lei especial, quando
for o caso” (grifamos)
4.15. Vale ressaltar que o Tribunal de Contas da União - TCU, julgou legal edital que
contemplava exigências de requisitos previstos em lei especial, entendo que a expressão “lei
especial”, contida no inciso IV do art. 30 da Lei n. 8.666/93, deve ser interpretada no sentido
lato, englobando inclusive regulamentos executivos (Acórdão n. 1.157/2005 TCU - 1ª Câmara).
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4.16. O TCU não julga somente possível, mas sim obrigatória a exigência de requisitos
previstos em lei especial, conforme disposto nos Acórdãos n. 247/2009 – TCU/Plenário, n.
1.908/2009 – TCU/Plenário, n. 2.214/2010 –TCU/2ª Câmara e n. 7.168/2010 – TCU/2ª
Câmara.
Acórdão n. 247/2009 – TCU/Plenário
[[Representação. Licitação. Pregão presencial para serviços
de manutenção de viaturas. Não exigência no edital de
licença ambiental, como qualificação técnica dos licitantes.
É obrigatória apresentação da licença de operação
concedida pelo Órgão ambiental do estado onde a licitante
esteja localizada e/ou daquele onde os serviços serão
prestados. Determinação para alteração de edital visando ao
atendimento à legislação ambiental]]
[VOTO]
3. No mérito, acompanho integralmente o posicionamento da
Unidade técnica. A Lei de Licitações exige, em seu art. 30,
inciso IV, prova do atendimento de requisitos previstos em lei
especial, encontrando o licenciamento da empresa
Interessada junto ao Órgão ambiental, para fins de
funcionamento e exercício das atividades requeridas no
edital, fundamento também no disposto no art. 28, inciso V,
segunda parte, da referida lei. Há, portanto, necessidade de
se incluir no edital, em razão dos serviços que serão
prestados, exigência que reflita a adequada observação da
legislação específica (ambiental), cuja comprovação deverá
ser apresentada pelas licitantes para habilitação.
Acórdão n. 1.908/2009 – TCU/Plenário
[Representação.
Licitação.
Qualificação
Técnica.
Atendimento a legislação especial]
[VOTO]
7. Assim, a comprovação de registro no Inea para fins de
qualificação técnica no pregão não é abusiva nem contraria
o disposto na Lei de Licitações, que admite, em seu art. 30,
inciso IV, que seja exigido dos licitantes o atendimento aos
requisitos previstos em lei especial.
8. Além disso, a exigência não configura, no meu entender,
restrição à participação de licitantes sediadas em outros
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estados, uma vez que não existe nenhum impedimento ao seu
registro junto ao órgão ambiental do Rio de Janeiro, caso lá
pretendam desenvolver suas atividades.
[ACÓRDÃO]
9.1. Conhecer desta representação, haja vista o
preenchimento dos requisitos de admissibilidade, para no
mérito julgá-la improcedente;
Acórdão n. 2.214/2010 – TCU/2ª Câmara
[ACÓRDÃO]
1.5. Alertar a ECT - DR/RJ quanto à seguinte impropriedade
constatada: ausência, no edital do Pregão Eletrônico nº
8000200/2008, de exigência de apresentação de
licenciamento ambiental, em relação a serviços de
manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e
aparelhos para transporte e elevação de cargas, em
desacordo com os arts. 28, inciso V, e 30, inciso IV, da Lei
8.666/1993 e com o Decreto Municipal nº 28.329/2007,
Anexo Único, da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,
bem como os regulamentos expedidos pelo Instituto Estadual
do Meio Ambiente/RJ
Acórdão n. 7.168/2010 – TCU/2ª Câmara
[...]
9.5. Alertar os gestores da Superintendência Regional do
Trabalho e Emprego no Estado de Rondônia - SRTE/RO a
respeito da necessária observância dos seguintes
dispositivos:
[...]
9.5.3. inc. IV do art. 30 da Lei 8.666/1993 e inc. I do art. 14
da Lei 7.102/1983, no sentido de somente proceder à
contratação de empresas de vigilância armada ostensiva que
já contem com a devida autorização de funcionamento;
4.17. Em suma. As exigências têm respaldo legal, tanto na legislação complementar, que
estabelecem as obrigatoriedades ora sob exame, quais sejam, a posse de atestado sanitário,
licença ambiental e Cadastro Técnico Federal, entre outros, como no Código de Licitações, que
dispõe no inciso IV do art. 30, que se exija a comprovação de que os licitantes atendem aos
requisitos técnicos impostos pelos atos normativos especiais.
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4.18. O Tribunal de Contas da União, por sua vez, vem reiteradamente disseminando o
entendimento de que o cumprimento à Lei não fere a competitividade, haja vista que esta se
submete àquela, como se vê, no Enunciado de Decisão nº 351/95:
“A proibição de cláusulas ou condições restritivas do caráter
competitivo da licitação não constitui óbice a que a
Administração estabeleça os requisitos mínimos para
participação no certame considerados necessários à
garantia da execução do contrato, à segurança e perfeição
da obra ou do serviço, à regularidade do fornecimento ou ao
atendimento de qualquer outro interesse público.
(Fundamentação legal dada pelo art. 3º § 1º, inciso I da Lei
8.666/93).” (grifamos)
4.19. Como dito, a comprovação de qualificação técnica deve ser mensurada de forma
suficiente para demonstrar a aptidão técnica da licitante ao fornecimento, ou prestação do
serviço, objeto da licitação. Esta suficiência, como vimos, submete-se ao rigor da Lei.
4.20. A legalidade é, portanto, fundamento basilar para execução do presente ato
administrativo, sendo que o legislador, ao enunciar os princípios informadores da
Administração Pública, direta e indireta, através da Constituição Federal, em seu art. 372,
determinou incisivamente que os agentes públicos devem pautar sua conduta administrativa
obedecendo aos princípios ali estabelecidos (legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência), atribuindo destaque ao da legalidade, que limita a atuação do
administrador às determinações legais (reserva legal). A norma é, portanto, o verdadeiro centro
do universo administrativo; não o administrador.
5. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
5.1. Consistem os serviços em: coletar, transportar, tratar através de destruição térmica, através
do processo de incineração e ou de autoclavagem, e dar o destino final às cinzas (incineração) e
rejeitos (autoclavagem) geradas no processo.
5.2. A futura contratada deverá dispor de equipamentos apropriados e unidade de tratamento
térmico, devidamente licenciados no Órgão Ambiental competente, que garantam um
tratamento seguro, destruindo completamente, toda forma de micro-organismos e alterando as
características físico-químicas dos produtos, sem poluir o meio ambiente.
2

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
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6. DAS UNIDADES COM AS QUANTIDADES DE BOMBONAS
6.1. Unidades e especificações:
LOTE 01 - INCINERAÇÃO (DISTRITO BEQUIMÃO/DISTRITO CENTRO/DISTRITO TIRIRICAL)

N°

UNIDADE DE SAÚDE

ENDEREÇO

TIPO DE
ESTIMADO ESTIMADO
FREQ UENCIA
BO MBO NAS
DIÁRIO
MENSAL

Av. dos Franceses, s/nAlemanha

200 L

Diária

3

90

14

Hospital Djalma Marques
Rua do Passeio, Centro
– Socorrão I

200 L

Diário

8

240

57

Hospital Dr. Clementino
Moura Socorrão II

200 L

Diária

11

330

2

Hospital da Criança

Av. Tancredo Neves, s/n Santa
Efigênia

TOTAL DO LOTE 01

VALO R
UNITÁRIO
PO R
BO MBO NA

VALO R
TO TAL
PO R
UNIDADE
DE SAÚDE

VALO R
UNITÁRIO
PO R
BO MBO NA

VALO R
TO TAL
PO R
UNIDADE
DE SAÚDE

660

LOTE 02 – DISTRITO BEQUIMÃO (TRATAMENTO TÉRMICO)
N°

UNIDADE DE SAÚDE

ENDEREÇO

TIPO DE
ESTIMADO ESTIMADO
FREQ UENCIA
BO MBO NAS
DIÁRIO
MENSAL

1

U. M. Bequimão

Av. do Contorno, s/n Bequimão

200 L

Diária

3

90

2

Hospital da Criança

Av. dos Franceses, s/nAlemanha

200 L

Diária

4

120

3

C. S. Amar (Vicente
Fialho)

Rua Dep. Luís Rocha, n°24 Vila Fialho

200 L

1 x por semana

1

4

4

C. S. Radional

Rua G, S/N -Radional

200 L

1 x por semana

1

4

5

C. S. Fabiciana Moraes

Rua 3, Quadra 7, s/n Habit. Nice
Lobão

200 L

1 x por semana

1

4

6

C. S. Vila Lobão

Estrada da Vitória, nº 08 - Vila
Lobão.

200 L

1 x por semana

1

4

7

CEO-Alemanha

Rua Luiz de Carvalho, s/nAlemanha

200 L

2 x por semana

1

8

8

VISA Coord. DST/AIDS e
Av. Franceses s/n, Alemanha
hepatites Virais

200 L

1 x por semana

1

4

9

SAMU – Base Vicente
Fialho

Rua Dep. Luís Rocha, s/n
Vicente Fialho

200 L

1 x por semana

1

4

10

Projeto Salvamar I

Av. Litorânea, s/n. Calhau

200 L

Mensal

1

1

11

Projeto Salvamar II

Av. Litorânea, s/n. Calhau

200 L

Mensal

1

1

12

Projeto Salvamar III

Av. dos Holandeses -Ponta
D’Areia

200 L

Mensal

1

1

13

Projeto Salvamar IV

Av. Olho D’água

200 L

Mensal

1

1

TOTAL DO LOTE 02

246
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LOTE 03 – DISTRITO CENTRO (TRATAMENTO TÉRMICO)

N°

14
15

UNIDADE DE SAÚDE

ENDEREÇO

Hospital Djalma Marques
Rua do Passeio, Centro
– Socorrão I
Rua Osvaldo Cruz, N°893LACEM
Centro

TIPO DE
ESTIMADO ESTIMADO
FREQ UENCIA
BO MBO NAS
DIÁRIO
MENSAL

200 L

Diário

10

300

200 L

3 x por semana

2

24

200 L

1 x por semana

1

4

16

C. S. Bezerra de Menezes Rua 2, s/n - São Francisco

17

C. S. Liberdade

Rua Epitácio Pessoa, 323
Liberdade.

200 L

1 x por semana

2

8

18

COA CTA – Lira

Praça São Roque, s/n - Lira

200 L

1 x por semana

1

4

19

U. S. F. São Francisco

200 L

2 x por semana

1

8

20

Divisão de Imunização

200 L

1 x por semana

1

4

21

UPA São Francisco
(Socorrinho II)

200 L

3 x por semana

3

36

22

C. S. Paulo Ramos

200 L

5 x por semana

1

20

200 L

1 x por semana

1

4

200 L

1 x por semana

1

4

23
24

Centro Atenção
Psicossocial Álcool e
Droga CAPS III
Secretaria Municipal de
Saúde - SEMUS

Rua Raul Azevedo, Qd. Z, casa
15 – São Francisco
Rua Teófilo Dias, nº 4, Vila
Passos
Rua Hemetério Leitão, s/n- São
Francisco
Rua do Passeio, n° 236 –
Centro.
Rua Martinho Royer, Qd R, C
22, Sitio Leal - Filipinho
Rua Dep. Raimundo Vieira da
Silva, 2000 Centro
TOTAL DO LOTE 03

VALO R
UNITÁRIO
PO R
BO MBO NA

VALO R
TO TAL
PO R
UNIDADE
DE SAÚDE

VALO R
UNITÁRIO
PO R
BO MBO NA

VALO R
TO TAL
PO R
UNIDADE
DE SAÚDE

416

LOTE 04 - TRATAMENTO TÉRMICO (DISTRITO COHAB)
N°

UNIDADE DE SAÚDE

ENDEREÇO

TIPO DE
ESTIMADO ESTIMADO
FREQ UENCIA
BO MBO NAS
DIÁRIO
MENSAL

25

Pronto Socorro do Anil.

Av. Casemiro Júnior, s/n Anil

200 L

Diária

1

30

26

COA CTA – Anil

Av. São Sebastião, s/n, Anil

200 L

1 x por semana

1

4

27

C. S. Cohab Anil

Rua 2, s/n III, conj. Cohab Anil

200 L

1 x por semana

1

4

28

C. S. Djalma Marques

Av. Celso Coutinho, s/n Ipem
Turu

200 L

1 x por semana

1

4

29

C. S. Turu

Av. 07, s/n-conj. Hab/Turu

200 L

1 x por semana

2

8

30

UPA Cohatrac
(Socorrinho I)

Rua 09, s/n-Cohatrac II

200 L

3 x por semana

3

36

31

C. S. Salomão Fiquene

Av. Leste Oeste - s/n Cohatrac

1 x por
semana

3

12

32

Centro Atenção
Psicossocial Infantil CAPS I

Rua H, Qd F, C 5, Jardim
Atlântico, Turu

1 x por semana

1

4

33

C .S. Genésio Ramos
Filho (PAM Cohab)

Rua Padre Antonio Vieira, s/n,
IV Conj. Cohab Anil

1 x por semana

1

4

34

Centro Atenção
Psicossocial Álcool e
Droga CAPS II

Rua Projetada 2, Qd F, C 11,
Jard. Libanês, Olho d’Água

1 x por semana

1

4

TOTAL DO LOTE 04

200 L
200 L

200 L

200 L

110
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LOTE 05 - TRATAMENTO TÉRMICO (DISTRITO COROADINHO)
N°

UNIDADE DE SAÚDE

35

U. M. Coroadinho

36

C. S. Fátima

37
38
39
40
41
42
43

ENDEREÇO

200 L

Diária

3

90

200 L

3 x por semana

2

24

200 L

1 x por semana

1

4

200 L

1 x por semana

1

4

200 L

A cada 15 dias

1

2

Av. João Pessoa, 402 Filipinho

200 L

3 x por semana

3

36

Rua 03, Quadra 17, n° 05Filipinho

200 L

1 x por semana

1

4

200 L

1 x por semana

1

4

200 L

01 x por
semana

2

8

Rua da Vitória, s/n-Coroadinho

Rua Ademar de Barros, s/nBairro Fátima
Rua Agustinho Torres – João
C. S. João Paulo
Paulo
Complexo Darci Ribeiro, Av.
C. S. José Carlos Macieira
Africanos, s/n Sacavém
Rua 13, Quadra 03, casa 16
PAM Filipinho
Filipinho
SAMU – Filipinho
Centro Referência Saúde
Mental - D. João Antônio
Farina
Centro Atenção Integral a
Saúde do Idoso CAISI
C. S. Antonio Guanaré.

TIPO DE
ESTIMADO ESTIMADO
FREQ UENCIA
BO MBO NAS
DIÁRIO
MENSAL

Sitio Leal, QD N, casa 12Filipinho
Rua da Vitória, s/n –
Coroadinho.

TOTAL DO LOTE 05

VALO R
UNITÁRIO
PO R
BO MBO NA

VALO R
TO TAL
PO R
UNIDADE
DE SAÚDE

VALO R
UNITÁRIO
PO R
BO MBO NA

VALO R
TO TAL
PO R
UNIDADE
DE SAÚDE

176

LOTE 06 - TRATAMENTO TÉRMICO (DISTRITO ITAQUI-BACANGA)
N°

UNIDADE DE SAÚDE

44

U. M. Itaqui-Bacanga
C. S. Vila Bacanga
(Embrião)
C. S. Clodomir Pinheiro
Costa

45
46

ENDEREÇO

TIPO DE
ESTIMADO ESTIMADO
FREQ UENCIA
BO MBO NAS
DIÁRIO
MENSAL

Diária

2

60

200 L

1 x por semana

1

4

200 L

1 x por semana

1

4

200 L

A cada 15 dias

1

2

200 L

1 x por semana

1

4

Av.Portugueses s/n - Isabel
Av.Portugueses s/n V.
Bacanga
Av.Odilo Costa Filho - Anjo da
Guarda
Av. Senador Jose Sarney - V.
Mauro Fecury II
Praça Raimundo de Sousa
Gomes Vila Nova

200 L

47

C. S. São Raimundo

48

C. S. Vila Nova

49

C. S. Vila Embratel

Rua 14, s/n - Vila Embratel

200 L

1 x por semana

1

4

50

C. S. Gapara

Rua Projetada s/n - Gapara

200 L

1 x por semana

1

4

51

Hospital da Mulher

Av.Portugueses s/n- Vila Izabel

200 L

5 x por semana

6

120

52

C.S. Yves Pargas

200 L

1 x por semana

1

4

53

C. S. Valdecy Eleutério
Martins

200 L

1 x por semana

1

4

54

C. S. Dom Oscar Romero

200 L

1 x por semana

1

4

55

SAMU – Base Clodomir
P. Costa

200 L

1 x por semana

1

4

Rua Principal BR 135KM 18,
S/N -Vila Maranhão
Av. Paraíso, s/n- Res. Paraíso Vila Embratel
Rua 18, Quadra 31, Casa 14 Vila
Embratel.
Av. Odilo Costa Filho - Anjo da
Guarda

TOTAL DO LOTE 6

218
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LOTE 07 - TRATAMENTO TÉRMICO (DISTRITO TIRIRICAL)
N°

UNIDADE DE SAÚDE

ENDEREÇO

56

U.M. São Bernardo

57

Hospital Dr. Clementino
Moura Socorrão II

58

C.S. João de Deus

59

C.S. Nazareth Neiva

60

C. S. Santa Bárbara

61

U.S.F. Jardim São
Cristóvão

Av. Tiradentes, s/n São
Bernardo
Av. Tancredo Neves, s/n Santa
Efigênia
Rua Gardênia Gonçalves, s/nJoão de Deus
Rua 15, Qd 92, s/n-Conj. São
Raimundo
Rua Principal, nº 180 – Santa
Bárbara.
Rua Nova Jerusalém, QD 12,
JD. São Cristóvão

62

C.S. Vila Itamar

63

TIPO DE
ESTIMADO ESTIMADO
FREQ UENCIA
BO MBO NAS
DIÁRIO
MENSAL

200 L

Diária

3

90

200 L

Diária

14

420

200 L

1 x por semana

1

4

200 L

1 x por semana

1

4

200 L

A cada 15 dias

1

2

200 L

1 x por semana

1

4

Rua do Fio, s/n, Vila Itamar

200 L

A cada 15 dias

1

2

U. S. F. São Bernardo

Rua São Benedito, 185 São
Bernardo

200 L

A cada 15 dias

1

2

64

U. S. F. Dr. Antonio
Carlos Reis (Cidade
Olímpica I)

Av. 04, Qd 36, n°11- Cidade
Olímpica

200 L

A cada 15 dias

1

2

65

U. S. F. Dra. Maria
Rua 16, Qd 82, Bl. C- Cid.
Ayrecila (Cid. Olímpica II) Olímpica II

200 L

1 x por semana

1

4

66

U.S.F. Pirapora

Av. Santos Dumont, R 3, Qd D,
Parque Sirlândia Tirirical

200 L

1 x por semana

1

4

67

U.S.F. Santa Clara

Rua Lucy, s/n- Santa Clara

200 L

1 x por semana

1

4

68

U.S.F. Santa Efigênia

Rua Tancredo Neves, s/nSanta Efigênia

200 L

2 x por semana

1

8

69

U. S. F. Jailson Alves
Viana (Cid. Olímpica III)

Rua 07, s/n- Cidade Olímpica

200 L

1 x por semana

1

4

200 L

1 x por semana

1

4

200 L

A cada 15 dias

1

2

200 L

2 x por semana

3

24

200 L

1 x por semana

1

4

200 L

1 x por semana

1

4

200 L

1 x por semana

1

4

70
71
72
73
74
75

Rua Cafeteira, Qd.58, s/nC. S. Janaina
Janaina
Av. Principal, 10A – Vila
C.S. Coquilho
Coquilho.
Vigilância Sanitária
Estrada de Ribamar, 4500
ZOONOSES
Saramanta
U.B.S. Expedito Alves de Av. Brasil, s/n, Qd 12, Res.
Melo
Alexandra Tavares.
SAMU – Base São
Av. Tiradentes s/n – São
Bernardo
Bernardo
SAMU – Base (Cidade
Rua 7, Qd 83, C 01, Cidade
Olímpica II)
Olímpica

TOTAL DO LOTE 07

VALO R
UNITÁRIO
PO R
BO MBO NA

VALO R
TO TAL
PO R
UNIDADE
DE SAÚDE

596
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LOTE 08 - TRATAMENTO TÉRMICO (DISTRITO VILA ESPERANÇA)
N°

UNIDADE DE SAÚDE

ENDEREÇO

TIPO DE
ESTIMADO ESTIMADO
FREQ UENCIA
BO MBO NAS
DIÁRIO
MENSAL

76

Maternidade Nazira
Assub

BR 135, s/n-Estiva

200 L

1 x por semana

1

4

77

C.S. Pedrinhas I

BR 135 KM 12, nº 26, Pedrinhas

200 L

1 x por semana

1

4

78

C.S. Pedrinhas II

Estrada da Vitória, s/nPedrinhas

200 L

1 x por semana

1

4

79

C.S. Tibiri

Rua Santo Antonio, s/n- Tibiri

200 L

1 x por semana

1

4

80

C.S. Itapera

Rua Principal, n° 21-Itapera

200 L

1 x por semana

1

4

81

C.S. Laura Vasconcelos

BR 135 KM, s/n-Estiva

200 L

1 x por semana

1

4

82

C.S. Maracanã

200 L

1 x por semana

1

4

83

C.S. Quebra Pote

200 L

1 x por semana

1

4

84

C.S. Thalles Ribeiro

200 L

1 x por semana

1

4

85

U.S.F. Coqueiro

Rua da Vitória, s/n - Coqueiro

200 L

1 x por semana

1

4

86

U.S.F. Vila Sarney

BR 135 Km 07, s/n – Vila Sarney

200 L

1 x por semana

1

4

C.S. Dr. José Ribamar
Frazão Corrêa
C.S. Maria de Lourdes
Rodrigues

Rua Tancredo Neves, S/n, Vila
Nova Republica
Rua Bom Jardim, n° 385-Rio
Grande
Praça Marly Sarney - Vila
Esperança
Praça Marly Sarney -Vila
Esperança
BR 135, Km 4, Distrito
Industrial

200 L

1 x por semana

1

4

200 L

1 x por semana

1

4

200 L

A cada 15 dias

1

2

200 L

1 x por semana

1

4

200 L

Diária

2

60

200 L

1 x por semana

1

4

87
88
89

CEM – Vila Esperança

90

CEO – Vila Esperança

91

AMA Zona Rural

92

SAMU – Base (Distrito
Industrial)

Estrada da Vitória, S/nMaracanã
Praça do Cemitério s/n - Quebra
pote
Praça Nossa Sra. Da Conceição,
s/n

BR 135, s/n Dist. Industrial

TOTAL DO LOTE 08

VALO R
UNITÁRIO
PO R
BO MBO NA

VALO R
TO TAL
PO R
UNIDADE
DE SAÚDE

122

7. CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
GRUPO A – Resíduos Infectantes, devido à presença de agentes biológicos:
a) Material proveniente de locais de isolamento, composto por resíduos ali produzidos ou
que tenham entrado em contato com pacientes. Incluem-se aqui sangue e hemoderivados, restos alimentares, secreções, excreções, líquidos orgânicos de pacientes que
apresentam doenças transmissíveis por estas vias.
b) Material Biológico, composto por culturas ou estoque de micro-organismos
provenientes de laboratórios clínicos ou de pesquisa, meios de cultura, placas de Petri,
instrumentos usados para manipular, misturar ou inocular micro-organismos, vacinas
vencidas ou inutilizadas, filtros e gases aspirados de áreas altamente contaminadas.
c) Resíduos cirúrgicos e anátomos patológicos, composto por tecido, órgãos, fetos, peças
anatômicas, sangue e outros líquidos resultantes de cirurgias, drenagens e biópsias.
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d) Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores; filtros de ar e gases aspirados de
área contaminada; membrana filtrante de equipamento médico-hospitalar e de pesquisa,
entre outros similares; sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo
fezes, urina e secreções, provenientes de pacientes que não contenham e nem sejam
suspeitos de conter agentes Classe de Risco 4, e nem apresentem relevância
epidemiológica e risco de disseminação, ou microrganismo causador de doença
emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de
transmissão seja desconhecido ou com suspeita de contaminação com príons; tecido
adiposo proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou outro procedimento de cirurgia
plástica que gere este tipo de resíduo; recipientes e materiais resultantes do processo de
assistência à saúde, que não contenham sangue ou líquidos corpóreos na forma livre;
peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos provenientes de procedimentos
cirúrgicos ou de estudos anátomo-patológicos ou de confirmação diagnóstica; carcaças,
peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais não submetidos a
processos de experimentação com inoculação de microorganismos, bem como suas
forrações; cadáveres de animais provenientes de serviços de assistência; Bolsas
transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão.
GRUPO B – Resíduos Especiais, devido às suas características químicas:
a) Drogas quimioterápicas e produtos por elas contaminadas.
b) Resíduos farmacêuticos, compostos por medicamentos vencidos, contaminados, não
mais necessários, interditados ou não utilizado.
c) Resíduos químicos considerados perigosos, conforme classificação da NBR 10004 da
ABNT, compostos por resíduos tóxicos, corrosivos, inflamáveis, explosivos e reativos,
como solventes (usado na limpeza de vidrarias de laboratório), mercúrio de termômetro
e de lâmpadas fluorescentes, soluções para revelação de radiografias, etc.
GRUPO E – Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como:
a) Lâminas de barbear, agulhas, escalpes, 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.
8. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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8.1. A Contratada disponibilizará mão-de-obra, instrumentos, veículos, peças e acessórios
necessários para a perfeita execução dos serviços.
8.2. Os serviços serão executados conforme orientação do Gestor do Contrato que será indicado
pela Contratante.
9. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
9.1. Documentos necessários à comprovação de capacidade técnica:




Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, com o objeto da licitação, através da apresentação de atestados
autenticados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado. Os Atestados
deverão corresponder a pelo menos 50% (cinquenta por cento) do total licitado por lote.
(Acórdãos 2147/09, 2215/08 TCU), para os itens deste projeto básico.
Licença de Operação para atividades de coleta, transporte e destinação final de resíduos
sólidos de saúde objeto deste contrato, emitidas pelos órgãos ambientais competentes,
dentro do prazo de validade (Resolução CONAMA 283/2001, Art. 9º);



Licença de operação para atividade de tratamento térmico de resíduos sólidos de saúde,
por incineração (lote 1) e demais tratamento térmicos (incineração ou autoclavegem)
demais lotes, objeto deste contrato, emitida pelo órgão ambiental competente, dentro do
prazo de validade (Resolução CONAMA 316/2002, art. 16);



Cadastro Técnico Federal de Atividade Potencialmente Poluidora e Utilizadora de
Recursos Ambientais para tratamento e destinação de resíduos industriais e sólidos e
transporte de cargas perigosas, emitido pelo IBAMA (IN IBAMA nº 31/2009).
Declaração de regularidade sanitária – Alvará Sanitário – Expedido pela Agência de
Vigilância Sanitária/ANVISA.






Apresentação dos Certificado de Inspeção Veicular (CIV) segundo a portaria 457/2008
do Inmetro e Certificado de Inspeção para o Transporte de Produtos Perigosos (CIPP)
segundo Portaria 204/2011 do Inmetro;
Certificado de aprovação de prevenção contra incêndio e pânico-emitido pelo corpo de
Bombeiro.
Comprovação de treinamento e capacitação dos funcionários envolvidos na coleta,
transporte, tratamento e disposição final dos resíduos.

10. DA VISITA TÉCNICA (OPCIONAL)
10.1. A Secretaria Municipal de Saúde de São Luís – SEMUS sugere aos licitantes interessados
a realização de vistoria (Vistoria Opcional) ao local onde serão executados os serviços,
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examinando as áreas, tomando ciência do estado de conservação, características e eventuais
dificuldades para execução dos serviços, de modo que, não serão atendidas solicitações sob
argumento de falta de conhecimento das condições de trabalho ou de dados da especificação
técnica.
10.2. As visitas deverão ser previamente agendadas com a Coordenação de Serviços Gerais na
sede da SEMUS, Rua Deputado Raimundo Vieira da Silva, n° 2000, Parque Bom Menino –
Centro, das 08hs às 17hs, de segunda a quinta-feira. As visitas deverão ser realizadas pelo
licitante até 24h (vinte e quatro horas) antes da abertura do certame.
11. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS:
11.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura da respectiva
Ata de Registro de Preço.
12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1. A futura contratada terá que apresentar relatórios dos serviços executados no sistema,
contendo declaração do Gestor do Contrato de que os serviços foram prestados, recebidos e
aceitos;
12.2. A futura contratada obrigar-se-á a lotar na execução dos serviços um quadro de pessoal
especializado, apresentando à Administração, listagem nominal, com categoria e quantitativos
de técnicos;
12.3. Nomear junto a Administração um preposto, comprovadamente funcionário da empresa,
para tratar de todos os assuntos pertinentes à execução do contrato. Informar do preposto o
número do seu telefone fixo em São Luís e telefone celular;
12.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato que vier a ser assinado, sem
previa e expressa anuência as SEMUS. Reparar, prontamente os danos ou avarias causadas por
seus empregados aos bens da SEMUS e aos de terceiros.
12.5. Comunicar a contratante, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente, prestando
os esclarecimentos que julgarem necessários;
12.6. A contratada terá 04 horas no (máximo) a partir da sua solicitação para execução do
serviço ou justificar caso não seja possível a realização do mesmo, cumprir um cronograma
mensal;
12.7. A Equipe Técnica da contratada deverá apresentar-se nos locais de execução dos serviços
devidamente uniformizada, inclusive com utilizações de crachás de identificação funcional e da
empresa.
12.8. A Contratada disponibilizará mão-de-obra, instrumentos, veículos, peças e acessórios
necessários para a perfeita execução dos serviços;
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12.9. Obedecer às normas da ABNT quanto à prestação dos serviços de coleta de resíduos e
fornecer todos os equipamentos de higiene e segurança do trabalho aos seus empregados no
exercício de suas funções;
12.10. Instruir seus empregados quanto às necessidades de acatar as orientações da Contratante,
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho,
tal como prevenção de incêndio nas áreas da Contratante;
12.11. Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações
de seus serviços, sanando-as no menor tempo;
12.12. Utilizar veículos especializados, licenciados pelo órgão competente e INMETRO, dentro
da legislação vigente;
12.13. Permitir ao gestor do contrato, fiscalizar os serviços, objeto deste Projeto Básico, que
estiverem sendo executados sob sua responsabilidade, prestando todos os esclarecimentos
solicitados e atendendo às reclamações formuladas, podendo o mesmo sustar, recusar, mandar
fazer ou desfazer qualquer serviço ou fornecimento de material que não esteja de acordo com
as normas, especificações e técnicas usuais, ou que atentem contra a segurança dos usuários ou
terceiros.
12.14. A desconformidade do objeto às condições indispensáveis a realização do trabalho
contratado, sujeitará a contratada às sanções previstas neste Termo e na legislação vigente,
sendo que em caso de desconformidade com o objeto licitado todas as despesas relativas, tais
como impostos, taxas, tributos, fretes, seguros e outros custos ou encargos fiscais previstos na
legislação pertinente, bem como os constantes na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e
civil, correão por conta da empresa contratada.
13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
13.1. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, mediante Portaria de
designação de preposto, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registros
próprios, as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos, que a seu
critério, exijam medidas corretivas por parte da contratada;
13.2. Proporcionar todos os meios ao seu alcance para a execução dos serviços a cargo da
Contratada;
13.3. Efetuar o pagamento no prazo previsto;
13.4. Não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou a Contratada;
13.5. Indicar e disponibilizar instalações necessárias à execução dos serviços quando for o
caso;
13.6. Efetuar o controle de qualidade dos serviços prestados
13.7. Prestar informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados pela
contratada e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham de executar
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14. DAS SANÇÕES
14.1. Aqueles que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o
contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comporta-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficara impedido de licitar e contratar com a Secretaria
Municipal de Saúde de São Luís - MA, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízos das
multas previstas neste Termo de Referência e das demais cominações Legais.
14.2. O contratado sujeitar-se-á no caso de atraso injustificado, assim considerando pela
Administração, execução parcial ou inexecução da obrigação, de acordo com os Artigos 86 a
88, da Lei n° 8.666/93 e do Artigo 7º, da Lei 10.520/02, após o prévio processo administrativo
e garantida a ampla defesa e o contraditório constitucionais, às seguintes sanções, graduadas,
conforme a gravidade da infração:
14.2.1. ADVERTÊNCIA - A ser aplicada pela contratante, por escrito, independente de outras
sanções cabíveis, quando houver afastamento das condições contratuais ou condições técnicas
estabelecidas, inclusive das recomendações ou determinações da fiscalização da Secretaria
Municipal de Saúde – SEMUS.
14.2.2. MULTAS – na seguinte forma:
a) De 0,5% (meio por cento de ponto percentual) do valor do serviço não entregue, por dia
de atraso, no caso de descumprimento do prazo previsto para entrega;
b) De 10% (dez por cento de ponto percentual) do valor total do contrato, no caso da
recusa injustificada em assinar o contrato e/ou atraso injustificado na assinatura do
mesmo;
c) De 0,5% (meio por cento de ponto percentual) do valor total da proposta, no caso de
cancelamento de item, após a emissão do Empenho;
d) De 0,5% (meio por cento de ponto percentual) do valor total da proposta, no caso de
cancelamento do contrato por parte da contratada de forma injustificada;
e) De 10% (dez por cento) do valor total do contrato, no caso de inexecução parcial ou
total do objeto contratado.
14.2.3. Suspensões temporárias de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, pelo período de até 02 (dois) anos, caso o licitante
incorra em qualquer das hipóteses estabelecidas no Artigo 7º, da Lei n° 10.520/02 enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição e caso ocorra duas advertências prevista no
Subitem 14.2.1;
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14.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Secretaria Municipal de
Saúde - SEMUS a ser aplicado em razão da presente contratação, o contratado incorrer nos
casos previstos no Artigo 88, da Lei 8.666/93:
a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de qualquer tributo;
b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da Licitação;
c) Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com administração em virtude dos
atos ilícitos praticados.
14.3. Atrasos cujas justificativas sejam aceitas pela contratante e comunicadas antes dos prazos
de entrega consignados no contrato ou documento equivalente, poderão a critério desta, serem
isentas total ou parcialmente da multa.
14.4. As sanções previstas nos subitens 14.2.1, poderão também ser aplicadas
concomitantemente com a do subitem 14.2.2, facultada a defesa prévia da interessada no prazo
de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data em que tomar ciência, ou de 10 (dez) dias no
caso de sanção do subitem 14.2.2.
14.5. As penalidades que gerarem aplicação de multas quando inferior ou igual ao valor de R$
10,00 (reais) serão abonadas, conforme decisão da Secretária Municipal de Saúde - SEMUS.
15. DO PAGAMENTO
15.1. A SEMUS pagará a futura contratada, pelos serviços efetivamente prestados,
devidamente comprovados pela Administração, em conformidade com os valores
contratados, neles inclusos todos os custos, que incidam direta ou indiretamente sobre a
prestação dos serviços;
15.2. Será pago o valor faturado constante da Nota Fiscal, referente ao mês anterior, em 30
(trinta) dias, da aceitação e/ou recebimento dos documentos de cobrança, no Protocolo da
SEMUS, prevalecendo o que ocorrer por último;
15.3. São direitos reservados à SEMUS, realização de análise permanente na Documentação
/Fatura, podendo solicitar revisão, retificação e ainda realizar glosas parciais e/ou totais. Caso
isso ocorra automaticamente ocorrerá à reabertura de contagem do prazo mencionado acima.
15.4. Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(is), motivada por erro ou incorreções, o
prazo para pagamento estipulado acima passará a ser contado a partir da data da sua
reapresentação.
15.5. O pagamento estará condicionado à REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA,
devendo esta demonstrar tal situação em todos os seus pedidos de pagamentos por meio da
seguinte documentação:
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a)
b)
c)
d)

Certidão Negativa de INSS;
Certidão Negativa de ISS
Certidão Negativa de FGTS;
Certidão Negativa de Dívida Trabalhista;

16. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
16.1. As despesas, na natureza própria, decorrentes, correrão por conta de Dotação
Orçamentária de Recursos de Exercícios Correntes e Subsequentes, atendendo às
disponibilidades, e às demais condições pertinentes, devidamente informadas e reservadas pelo
Setor Competente, no Pedido de Realização de Despesa/PRD ou em Despacho Especifico.
17. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
17.1. A contratação e execução será por 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses,
por tratar de “serviços contínuos”, em conformidade com o art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666 de
21 de junho de 1993.
18. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
18.1. O critério de julgamento das propostas de preços será do tipo: MENOR VALOR
GLOBAL POR LOTE sobre os serviços contínuos de coleta, transporte, tratamento e
destinação final de resíduos sólidos de Saúde, classificados como grupos “A”, “B” e “E”,
conforme RDC n° 222/2018,
19. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS
19.1. O valor para a perfeita execução dos serviços objeto deste Termo, conforme planilha de
custo, será:
Lote 01 – Incineração (Distrito Bequimão / Distrito Centro / Distrito Tirirical)


Valor estimado cobrado por bombona coletada: R$ 197,50 (cento e noventa e sete reais
e cinquenta centavos).



Quantidade estimada de coleta por mês: 660 (seiscentos e sessenta) unidades.



Valor estimado mensal: R$ 130.410,00 (cento e trinta mil e quatrocentos e dez reais)
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Valor estimado anual: R$1.564.920,00 (um milhão quinhentos e sessenta e quatro mil e
novecentos e vinte reais).

Lote 02 – Tratamentos térmicos - Distrito Bequimão



Valor estimado cobrado por bombona coletada: R$ 188,50 (cento e oitenta e oito reais e
cinquenta centavos).
Quantidade estimada de coleta por mês: 246 (duzentos e quarenta e seis) unidades.



Valor estimado mensal: R$ 46.371,00 (quarenta e seis mil e trezentos e setenta e um
reais)



Valor estimado anual: R$ 556.452,00 (quinhentos e cinquenta e seis mil e quatrocentos
e cinquenta e dois reais).

Lote 03 – Tratamentos térmicos - Distrito Centro


Valor estimado cobrado por bombona coletada: R$ 189,75 (cento e oitenta e nove reais
e setenta e cinco centavos).




Quantidade estimada de coleta por mês: 416 (quatrocentos e dezesseis) unidades.
Valor estimado mensal: R$ 78.936,00 (setenta e oito mil e novecentos e trinta e seis
reais).



Valor estimado anual: R$ 947.232,00 (novecentos e quarenta e sete mil e duzentos e
trinta e dois reais).

Lote 04 – Tratamentos térmicos - Distrito COHAB


Valor estimado cobrado por bombona coletada: R$ 189,25 (cento e oitenta e nove reais
e vinte e cinco centavos)



Quantidade estimada de coleta por mês: 110 (cento e dez) unidades



Valor estimado mensal: R$ 20.817,50 (vinte mil oitocentos e dezessete reais e cinquenta
centavos)



Valor estimado anual: R$ 249.810,00 (duzentos e quarenta e nove reais e oitocentos e
dez reais)

Lote 05 – Tratamentos térmicos - Distrito Coroadinho


Valor estimado cobrado por bombona coletada: R$ 189,25 (cento e oitenta e nove reis e
vinte e cinco centavos)
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Quantidade estimada de coleta por mês: 176 (cento e setenta e seis) unidades.



Valor estimado mensal: R$ 33.308,00 (trinta e três mil e trezentos e oito reais).



Valor estimado anual: R$ 399.696,00 (trezentos e noventa e nove mil e seiscentos e
noventa e seis reais)

Lote 06 – Tratamentos térmicos - Distrito Itaqui-Bacanga


Valor estimado cobrado por bombona coletada: R$ 190,00 (cento e noventa reais)



Quantidade estimada de coleta por mês: 218 (duzentas e dezoito) unidades.



Valor estimado mensal: R$ 41.420,00 (quarenta e um mil e quatrocentos e vinte reais)



Valor estimado anual: R$ 497.040,00 (quatrocentos e noventa e sete mil e quarenta
reais)

Lote 07 – Tratamentos térmicos - Distrito Tirirical


Valor estimado cobrado por bombona coletada: R$ 189,50 (cento e oitenta e nove reais
e cinquenta centavos)



Quantidade estimada de coleta por mês: 596 (quinhentos e noventa e seis) unidades.



Valor estimado mensal: R$ 112.942,00 (cento e doze mil novecentos e quarenta e dois
reais).



Valor estimado anual: R$ 1.355.304,00 (um milhão trezentos e cinquenta e cinco mil e
trezentos e quatro reais).

Lote 08 – Tratamentos térmicos - Distrito Vila Esperança


Valor estimado cobrado por bombona coletada: R$ 189,50 (cento e oitenta e nove reais
e cinquenta centavos)



Quantidade estimada de coleta por mês: 122 (cento e vinte e duas) unidades.



Valor estimado mensal: R$ 23.119,00 (vinte e três mil e cento e dezenove reais).



Valor estimado anual: R$ 277.428,00 (duzentos e setenta e sete mil e quatrocentos e
vinte e oito reais).

Total Estimado Global (Lotes: 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)


Valor estimado cobrado por bombona coletada: R$ 190,41 (cento e noventa reais e
quarenta e um centavos)
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Quantidade estimada de coleta por mês: 2.544 (duas mil e quinhentas e quarenta e
quatro) unidades.



Valor estimado mensal: R$ 487.323,50 (quatrocentos e oitenta e sete mil trezentos e
vinte e três reais e cinquenta centavos).
Valor estimado anual: R$ 5.847.882,00 (cinco milhões oitocentos e quarenta e sete mil
oitocentos e oitenta e dois reais).



20. DOS REAJUSTES CONTRATUAIS
20.1. Poderá haver reajuste dos valores contratados, porém, somente após os 12 (doze)
primeiros meses de Contrato, desde que, seja apresentada pela Contratada planilha(s) com
demonstração da alteração dos custos que justifiquem o percentual do reajuste solicitado.
21. DOS ACRÉSMIMOS E SUPRESSÕES
21.1. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento, de até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do Contrato, conforme art. 65, § 2º da Lei nº 8.666/93.
22. DA FISCALIZAÇÃO
22.1. A fiscalização do contrato será exercida por servidores indicados pela autoridade
competente da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do art. 67, da Lei 8.666/93, que após
identificadas o não cumprimento das obrigações da contratada, poderá a qualquer tempo,
propor a aplicação das penalidades previstas.
23. DA SUBCONTRATAÇÃO
23.1. Os serviços objeto desta licitação não poderão ser subcontratados, admitindo-se somente
a destinação final das cinzas (incineração) e rejeitos gerados (autoclavagem), em aterro
sanitário, mesmo que não pertencente ao licitante, devidamente regular perante os órgãos
ambientais.
23.2. Justifica-se a não subcontratação, considerando que a divisão dos serviços não trará
vantagens econômicas à Administração, podendo, inclusive, provocar efeito contrário pelo
prejuízo evidente á economia de escala. Por meio de experiências anteriores, concluiu-se que a
divisão dos serviços oneram a atividade à Administração, com aumento considerável dos
preços.
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23.3. Além disso, é imperioso o cuidado, pela Administração, ao cumprimento da legislação
ambiental vigente, sobretudo, em relação ao correto tratamento e destinação dos resíduos
gerados em ambiente hospitalar, eis que, havendo destinação incorreta, o ato pode configurar
crime ambiental, com reflexos, inclusive, aos integrantes do serviço público, responsáveis pela
formatação do projeto de contratação. Como prova, vide os fatos ocorridos em
ARAGUAÍNA/TO, em que são vários os envolvidos presos após a descoberta da contratação
de empresa sem a capacidade técnica devida, que efetuava a destinação irregular dos resíduos
de
saúde
(https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2018/11/27/o-que-se-sabe-sobre-oescandalo-do-lixo-hospitalar-em-araguaina.ghtml;
https://gazetadocerrado.com.br/2018/12/05/escandalo-do-lixo-hospitalar-revela-precariedade-efragilidade-na-fiscalizacao-no-descarte-dos-residuos-solidos/;
https://gazetadocerrado.com.br/2018/12/04/escandalo-do-lixo-hospitalar-residuos-continuamamontoados-na-fazenda-da-familia-olinto/; https://tanaarea.com.br/politica/irmao-de-deputadoe-preso-por-escandalo-do-lixo-hospitalar/ ).
24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
24.1. O presente Termo de Referência foi elaborado em consonância com as disposições legais
e normativas aplicáveis às quais integram este processo, visando o interesse da Administração e
o cumprimento da legislação.
24.2. A Contratante terá direito, a qualquer tempo e lugar, de rejeitar quaisquer serviços, que
de alguma forma, não estejam em estrita conformidade com os requisitos especificados.
24.3. A Contratada manterá a Contratante livre de quaisquer reivindicações, demandas,
queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou omissão.
25. DO FORO
25.1. Fica eleito o foro da comarca de São Luís, capital do Estado do Maranhão, com renúncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas do presente instrumento.
São Luís/MA, 03 de junho de 2019.
De acordo,
Francílio Ramos Santos
Coordenador de Serviços Gerais
Mat. N° 521866-2
- SEMUS46
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APROVO ESTE TERMO DE
REFERÊNCIA
Com base no art. 7º, §2º, I, da Lei nº 8.666/93.

Em: ______/_______/ 2019

Luiz Carlos de Assunção Lula Filho
Secretário Municipal de Saúde
-SEMUS-
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ANEXO III
MODELO “A”
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR
IDENTIFICAÇÃO
Empresa:
CNPJ:
Representante Legal:

CPF:

Para fins de participação no Pregão nº ___/2019, o licitante acima identificado DECLARA:
1. Consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983,
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de
pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz a partir de 14 (quatorze).
Local/Data/Assinatura:
_________________, _____/______/______, ____________________________

Observação:
1) Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique o órgão (ou empresa)
emissor.
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ANEXO III
MODELO “B”
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006 OU
COOPERATIVA NOS TERMOS DA LEI 11.488/2007.
A
empresa
_____________________________________________________________,
inscrita no CNPJ nº _____________________________, por intermédio de seu representante
legal, o(a) Sr.(a.) ___________________________________________, portador(a) da Carteira
de Identidade nº _______________ e do CPF nº _______________________, DECLARA,
para fins do disposto do Edital, do PREGÃO PRESENCIAL N°. XXX/2019, sob as sanções
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é
considerada:
(
) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123,
de 14/12/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006.
( ) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do
parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.
________________________, __ de _______ de 2019
_________________________________________________________________
Nome:
Cargo:
RG:
OBS. 1) Assinalar com um “X” a condição da empresa.
2) Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da Sessão, antes e
separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta licitação,
pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal 4.830/07 ou Lei
Federal 11.488/2007.
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ANEXO III
MODELO “C”
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS
DE HABILITAÇÃO
A empresa ____________________________________________, inscrita no
CNPJ n°___________________________, sediada em _______________________ por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)______________, portador(a) da Carteira de
Identidade n.º ______________ e do CPF no _______________, DECLARA, que a empresa
atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do
objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.
Local, _____de___________ de 2019
______________________________________________
(Representante legal)
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ANEXO III
MODELO “D”
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO
A empresa ___________________________, signatária, inscrita no CNPJ sob
o n.º _______________, sediada na ____________________(endereço completo), por seu
representante legal, declara, sob as penas da lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal
n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do
PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.
Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os
seus termos.
Local, _____de___________ de 2019
______________________________________________
(Representante legal)
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ANEXO III
MODELO “E”
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(Identificação completa do representante da licitante), como representante
devidamente constituído de (Identificação completa da licitante), doravante denominada
Licitante, para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do
Edital), declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o
conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da
licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a
participar ou não da referida licitação;
d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou
de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida
licitação;
e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes
da abertura oficial das propostas;
f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.
São Luís (MA),
(Representante legal do licitante no âmbito da licitação, com identificação completa)
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ANEXO IV - MINUTA “A”
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº ___
PROCESSO Nº. 040-7066/2018

Aos _________dias do mês de __________ do ano de dois mil e quatorze, autorizado pelo
processo de PREGÃO PRESENCIAL Nº. ___/2019 foi expedida a presente ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o disposto no artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e
suas alterações, no Decreto Federal nº. 7892/2013 e no Decreto Municipal nº. 44.406/2013 que,
conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional
entre a Administração Municipal e a Licitante Vencedora.
OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de Saúde,
através de incineração e/ou autoclavagem, classificados como grupos “A”, “B” e “E”,
conforme RDC n° 222/2018 e Resolução CONAMA nº 358/2005, gerados em 92 (noventa e
dois) estabelecimentos de saúde, gerenciados pela SEMUS, São Luís/MA, por um período de
12 meses, conforme quantitativos e especificações contidas neste Termo de Referência.
I – Consideram-se registrados os preços do Gerenciador da Ata: Central Permanente de
Licitação - CPL, com sede na à Rua dos Ouriços, lote 11, quadra 09, Bairro Calhau, CEP:
65071-820, São Luís-MA e CNPJ sob nº. 06.307.102/0001-30, representado pelo Sr. Thiago
Vanderlei Braga, portador do Carteira de Identidade RG nº ______ SSPMA e CPF/MF sob o n.
º ________, a saber:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS PREÇOS E DO OBJETO DE FORNECIMENTO
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar e das demais empresas que
concordaram em fornecer pelo mesmo preço da primeira colocada, signatárias da presente ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS constam do anexo, contendo ______ página, que se constitui em
anexo à presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de
compromisso para futura contratação, terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura.
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Durante o prazo de validade desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, a CONTRATANTE
não estará obrigada a adquirir o serviço referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo
Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar
conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR,
sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.
A partir da assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, o FORNECEDOR assume o
compromisso de atender durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se obriga a
cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades
legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONTRATAÇÃO
A contratação será realizada por meio de contrato assinado entre as partes, de acordo com cada
pedido de aquisição, nos moldes do contrato, ou por meio de nota de empenho.
CLÁUSULA QUARTA – DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no
art. 65, da Lei nº. 8.666/93.
O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo do objeto registrado.
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado a Central Permanente de Licitação - CPL convocará o FORNECEDOR
visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
Frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido. Na
hipótese do subitem anterior, a Central Permanente de Licitação - CPL convocará os demais
fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Central
Permanente de Licitação - CPL poderá:
I – Liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento;
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II - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. Não havendo
êxito nas negociações, a Central Permanente de Licitação - CPL procederá à revogação da Ata
de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E PRAZO DOS SERVIÇOS
O local e o prazo dos serviços serão de acordo com do Termo de Referência, Anexo I do Edital.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado conforme o Termo de Referência, anexo I a este Edital.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive
o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA OITAVA - DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia
consulta à Central Permanente de Licitação - CPL, desde que devidamente comprovada a
vantagem.
Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso
da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto à Central
Permanente de Licitação - CPL, para que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos
preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
Caberá ao FORNECEDOR beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
assumidas com a Central Permanente de Licitação - CPL.
A possibilidade de participantes extraordinários obedecerá ao disposto no Decreto Federal nº
7892/2013 e Municipal nº 44.406/2013.
As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem
por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
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As adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
I - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
II - Não retirar a respectiva nota de empenho no prazo estabelecido pela CONTRATANTE,
sem justificativa aceitável;
III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
IV - Tiver presentes razões de interesse público.
O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da Central Permanente de
Licitação - CPL. O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço
na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual,
decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial nº. __/2019 e a proposta da empresa
classificada em 1º lugar no certame supracitado, e as demais que concordaram igualar o valor
da primeira colocada.
Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes do Decreto
Federal nº 7892/2013 e Decreto Municipal 44.406/2013.
A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na impressa oficial é condição
indispensável para sua eficácia e será providenciada pela Central Permanente de Licitação CPL. As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro da cidade de São
Luís - MA, com exclusão de qualquer outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.
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_________________________
PRESIDENTE DA CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL:

_______________________
NOME/CARGO/R.G./CPF REPRESENTANTE LEGAL
NOME DA EMPRESA
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ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO “B”
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS,
E
A
EMPRESA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, MEDIANTE
AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DORAVANTE
ESTABELECIDAS.
BASE LEGAL: LEI Nº 8.666/93, 10.520/2002 E
PROCESSO Nº 48704/2019.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS, por intermédio do FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o
nº. 13.816.886/0001-98, com sede na rua Dep. Raimundo Vieira da Silva, n. 2000, Parque do
Bom Menino, Centro, nesta cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, neste ato
representada por seu titular Sr. LUIZ CARLOS DE ASSUNÇÃO LULA FILHO, portadora
da carteira de identidade nº. XXXXXXXXXXXXXX, expedida pela SSP/MA e inscrito no
CPF sob nº. XXXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado nesta cidade, doravante
denominada de CONTRATANTE e a empresa XXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de
direito privado, com sede na XXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o n.º
XXXXXXXX/XXXX-XX, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) XXXXXXXXXXXXXX,
portador(a) da C.I. n.º XXXXXXX XX/XX e CPF n.º XXXXXXXXXXX, doravante
denominada de CONTRATADA, firmam o presente Contrato, que se regerá pelas Leis n.º
10.520/2002 e 8.666/93, e suas alterações, a legislação que rege a espécie, atendidas as
cláusulas e condições que se anunciam a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
I - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte,
tratamento e destinação final de resíduos sólidos de Saúde, através de incineração e/ou
autoclavagem, classificados como grupos "A", "B" e "E", conforme RDC n° 222/2018 e
Resolução CONAMA n° 358/2005, gerados em 92 (noventa e dois) estabelecimentos de saúde,
gerenciados pela SEMUS, São Luís/MA, por um período de 12 meses.
II - O tratamento dos resíduos consiste em: coletar, transportar, e dar tratamento final. O
tratamento será realizado através de destruição térmica, pelo processo de incineração e/ou
autoclavagem, com posterior destinação final das cinzas e rejeitas gerados em aterro sanitário
devidamente regular perante os órgãos ambientais.
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III - Os serviços objeto desta licitação não poderão ser subcontratados, admitindo-se somente a
destinação final das cinzas e rejeitas gerados, em aterro sanitário, mesmo que não pertencente
ao licitante, devidamente regular perante os órgãos ambientais.
Item

DESCRIÇÃO:

UND.

QTD

PREÇO R$
UNIT.

TOTA
L

CLÁUSULA SEGUNDA – O OBJETIVO, DA APRESENTAÇÃO E DA
ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO.
I - A presente licitação pretende a contratação de empresa especializada na execução dos
serviços em tela, em razão de tratar.se de gerenciamento de resíduos de saúde produzidos em
face dos serviços prestados de assistência médica à população de São Luís nas Unidades
pertencentes à SEMUS.
II - A futura CONTRATADA deverá prestar os serviços de gerenciamento de resíduos
hospitalares com fornecimento de suprimentos c pessoal técnico especializado, treinamento e
capacitação para operação nos setores SEMUS, em conformidade com as especificações
técnicas da RDC e Legislação Federal especifica.
III - Os serviços deverão ser atestados por preposto da Unidade de Saúde/SEMUS atendida.
mediante relatório técnico. devidamente assinado por responsável pela Unidade;
IV - A Assistência Técnica nos equipamentos será realizada por profissionais devidamente
capacitados da futura contratada, que procederão ao atendimento em no máximo até 4 (quatro)
horas, a contar da notificação realizada pela contratante, além da manutenção preventiva de
rotina, que consistirá de pelo menos uma vistoria mensal;
V- Após a realização dos serviços, quando solicitado pela contratante, será emitido certificado
de destruição térmica;
CLÁUSULA TERCEIRA – CLASSIFICAÇÃO nos RESÍDUOS SÓLIDOS
GRUPO A - Resíduos Infectantes, devido à presença de agentes biológicos:
a) Material proveniente de locais de isolamento, composto por resíduos ali produzidos o que
tenham entrado em contato com pacientes. Incluem-se aqui sangue e hemo-derivados, restos
alimentares, secreções, excreções, líquidos orgânicos de pacientes que apresentam doenças
transmissíveis por estas vias.
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b) Material Biológico, composto por culturas ou estoque de micro-organismos provenientes de
laboratórios clínicos ou de pesquisa, meios de cultura, placas de Petri, instrumentos usados para
manipular, misturar ou inocular micro-organismos, vacinas vencidas ou inutilizadas, filtros e
gases aspirados de áreas altamente contaminadas.
c) Resíduos cirúrgicos e anátomos patológicos, composto por tecido, órgãos, fetos, peças
anatômicas, sangue e outros líquidos resultantes de cirurgias, drenagens e biópsias.
d) Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores; filtros de ar e gases aspirados de área
contaminada; membrana filtrante de equipamento médico-hospitalar e de pesquisa, entre outros
similares; sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e
secreções, provenientes de pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos de conter
agentes Classe de Risco 4, c nem apresentem relevância epidemiológica e risco de
disseminação, ou microrganismo causador de doença emergente que se torne
epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido Rua
Dep. Raimundo Vieira da Silva, 2000 - Parque do Bom Menino - São LuíS/MA - CEP: 65025180. 7 ou com suspeita de contaminação com príons; tecido adiposo proveniente de
lipoaspiração, lipoescultura ou outro procedimento de cirurgia plástica que gere este tipo de
resíduo; recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que não
contenham sangue ou liquidos corpóreos na forma livre; peças anatômicas (órgãos e tecidos) e
outros resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos ou de estudos anátomo-patológicos
ou de confirmação diagnóstica; carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos
provenientes de animais não submetidos a processos de experimentação com inoculação de
microrganismos, bem como suas forrações; cadáveres de animais provenientes de serviços de
assistência; Bolsas transfusionaís vazias ou com volume residual pós-transfusão.
GRUPO B - Resíduos Especiais, devido às suas características químicas:
a) Drogas quimioterápicas e produtos por elas contaminadas.
b) Resíduos farmacêuticos, compostos por medicamentos vencidos, contaminados, não mais
necessários, interditados ou não utilizado.
c) Resíduos químicos considerados perigosos, conforme classificação da NBR 10004 da
ABNT, compostos por resíduos tóxicos, corrosivos, inflamáveis, explosivos e reativos, como
solventes (usado na limpeza de vidrarias de laboratório), mercúrio de termômetro e de
lâmpadas fluorescentes, soluções para revelação de radiografias, etc.
GRUPO E - Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como:
Lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas
diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, tubos capilares, micropipetas, lâminas lamínulas,
espátulas e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta
sanguínea e placas de Petri) e outros similares.
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CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
I - A Contratada disponibilizará mão-de-obra, instrumentos, veículos, peças e acessórios
necessários para a perfeita execução dos serviços.
II - Os serviços serão executados conforme orientação do Gestor do Contrato que será indicado
pela Contratante.
CLÁUSULA QUINTA – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Documentos necessários à comprovação de capacidade técnica:
a) Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, com o objeto da licitação, através da apresentação de atestados autenticados
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado. Os Atestados deverão
corresponder a pelo menos 50% (cinquenta por cento) do total licitado por lote. (Acórdãos
2147/09, 2215/08 TCU), para os itens deste projeto básico.
b) Licença de Operação para atividades de coleta, transporte e destinação final de resíduos
sólidos de saúde objeto deste contrato, emitidas pelos órgãos ambientais competentes, dentro
do prazo de validade (Resolução CONAMA 283/2001, Art. 9');
c) Licença de operação para atividade de tratamento técnico de resíduos sólidos de saúde, por
incineração (lote I) e demais tratamento técnicos (incineração ou autoclavagem) demais lotes,
objeto deste contrato, emitida pelo órgão ambiental competente, dentro do prazo de validade
(Resolução CONAMA 316/2002, art. 16);
d) Cadastro Técnico Federal de Atividade Potencialmente Poluidora e Utilizadora de Recursos
Ambientais para tratamento e destinação de resíduos industriais e sólidos e transporte de cargas
perigosas, emitido pelo IBAMA (IN IBAMA n° 31/2009).
e) Declaração de regularidade sanitária - Alvará Sanitário - Expedido pela Agência de
Vigilância Sanitária! ANVISA.
f) Apresentação dos Certificado de Inspeção Veicular (CIV) segundo a portaria 457/2008 do
Inmetro e Certificado de Inspeção para o Transporte de Produtos Perigosos (CIPP) segundo
Portaria 204/2011 do Inmetro;
g) Certificado de aprovação de prevenção contra incêndio e pânico-emitido pelo corpo de
Bombeiro. Comprovação de treinamento e capacitação dos funcionários envolvidos na coleta,
transporte, tratamento e disposição final dos resíduos.
CLÁUSULA SEXTA - DA VISITA TÉCNICA (OPCIONAL)
a) A Secretaria Municipal de Saúde de São Luís - SEMUS sugere aos licitantes interessados a
realização de vistoria (Vistoria Opcional) ao local onde serão executados os serviços,
examinando as áreas, tomando ciência do estado de conservação, características c eventuais
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dificuldades para execução dos serviços, de modo que, não serão atendidas solicitações sob
argumento de falta de conhecimento das condições de trabalho ou de dados da especificação
técnica.
b) As visitas deverão ser previamente agendadas com a Coordenação de Serviços Gerais na
sede da SEMUS, Rua Deputado Raimundo Vieira da Silva, nO 2000, Parque Bom Menino Centro, das 08hs às 17hs, de segunda a quinta-feira. As visitas deverão ser realizadas pelo
licitante até 24h (vinte e quatro horas) antes da abertura do certame.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
A contratação e execução será por 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses,
por tratar de “serviços contínuos”, em conformidade com o art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666 de
21 de junho de 1993.
CLAUSULA OITAVA - DO VALOR
O Valor total do seguinte contrato importa em R$ XXXXXXXXXX
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
PARÁGRAFO ÚNICO- Os preços fixados para a aquisição do objeto deste Contrato não
serão reajustados.
CLÁUSULA NONA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária
Projeto Atividade
Natureza de Despesas
Fonte do Recurso
Ficha
Nota de Empenho
CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota
fiscal/fatura, devidamente atestado pelo fiscal indicado pela Secretaria Municipal de Saúde –
SEMUS, demonstrando a entrega total dos itens relacionados e suas quantidades;
PARÁGRAFO ÚNICO: O pagamento estará condicionado à REGULARIDADE FISCAL
DA EMPRESA, devendo esta demonstrar tal situação em todos os seus pedidos de pagamentos
por meio da seguinte documentação:
I-Certidão Negativa de INSS;
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II- Certidão Negativa de FGTS;
III- Certidão Negativa de Divida Trabalhista;
IV- e Outros, que sejam necessários para a realização do certame.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A Contratada obriga-se a:
a) Efetuar a entrega do material em perfeitas condições, no prazo e local indicados no Termo de
Referência, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da
respectiva nota fiscal constando detalhadamente as especificações;
b) A futura contratada terá que apresentar relatórios dos serviços executados no sistema,
contendo declaração do Gestor do Contrato de que os serviços foram prestados, recebidos e
aceitos;
c) A futura contratada obrigar-se-á a lotar na execução dos serviços um quadro de pessoal
especializado, apresentando à Administração, listagem nominal, com categoria e quantitativos
de técnicos;
d) Nomear junto a Administração um preposto, comprovadamente funcionário da empresa,
para tratar de todos os assuntos pertinentes à execução do contrato. Informar do preposto o
número do seu telefone fixo em São Luís e telefone celular;
e) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato que vier a ser assinado, sem previa e
expressa anuência as SEMUS. Reparar, prontamente os danos ou avarias causadas por seus
empregados aos bens da SEMUS e aos de terceiros.
f) Comunicar a contratante, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente, prestando os
esclarecimentos que julgarem necessários;
g) A contratada terá 04 horas no (máximo) a partir da sua solicitação para execução do serviço
ou justificar caso não seja possível a realização do mesmo, cumprir um cronograma mensal;
h) A Equipe Técnica da contratada deverá apresentar-se nos locais de execução dos serviços
devidamente uniformizada, inclusive com utilizações de crachás de identificação funcional e da
empresa.
i) A Contratada disponibilizará mão-de-obra, instrumentos, veículos, peças e acessórios
necessários para a perfeita execução dos serviços;
j) Obedecer às normas da ABNT quanto à prestação dos serviços de coleta de resíduos e
fornecer todos os equipamentos de higiene e segurança do trabalho aos seus empregados no
exercício de suas funções;
k) Instruir seus empregados quanto às necessidades de acatar as orientações da Contratante,
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança c Medicina do Trabalho,
tal como prevenção de incêndio nas áreas da Contratante;
63

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº. 149/2019-CPL

l) Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações de
seus serviços, sanando-as no menor tempo;
m) Utilizar veículos especializados, licenciados pelo órgão competente e INMETRO, dentro da
legislação vigente;
n) Permitir ao gestor do contrato, fiscalizar os serviços, objeto deste Projeto Básico, que
estiverem sendo executados sob sua responsabilidade, prestando todos os esclarecimentos
solicitados e atendendo às reclamações formuladas, podendo o mesmo sustar, recusar, mandar
fazer ou desfazer qualquer serviço ou fornecimento de material que não esteja de acordo com
as normas, especificações e técnicas usuais, ou que atentem contra a segurança dos usuários ou
terceiros.
o) desconformidade do objeto às condições indispensáveis a realização do trabalho contratado,
sujeitará a contratada às sanções previstas neste Termo e na legislação vigente, sendo que em
caso de desconformidade com o objeto licitado todas as despesas relativas, tais como impostos,
taxas, tributos, fretes, seguros e outros custos ou encargos fiscais previstos na legislação
pertinente, bem como os constantes na legislação trabalhista, previdenciária. fiscal e civil,
correão por conta da empresa contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
São obrigações da CONTRATANTE:
I - Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, mediante Portaria de designação
de preposto, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprios, as falhas
detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos, que a seu critério, exijam medidas
corretivas por parte da contratada;
II - Proporcionar todos os meios ao seu alcance para a execução dos serviços a cargo da
Contratada;
III - Efetuar o pagamento no prazo previsto;
IV - Não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou a Contratada;
V - Indicar e disponibilizar instalações necessárias à execução dos serviços quando for o caso;
VI - Efetuar o controle de qualidade dos serviços prestados
VII - Prestar informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados pela
contratada e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham de executar
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES
Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou
Ata de Registro de Preços, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
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proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito à ampla defesa, ficará impedido
de licitar e contratar com a Secretaria Municipal de Saúde, e será descredenciado do Cadastro
de Fornecedores da Secretaria Municipal de Saúde, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem
prejuízo das multas previstas no Termo de Referência e das demais cominações legais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O contratado sujeitar-se-á, no caso de atraso injustificado,
assim considerado pela Administração, execução parcial ou inexecução da obrigação, de
acordo com os Artigos 86 a 88, da Lei 8.666/93 e do Artigo 7º, da Lei nº 10.520/02, após o
prévio processo administrativo e garantida a ampla defesa e o contraditório constitucionais, às
seguintes sanções, graduadas, conforme a gravidade da infração:
I - Advertência – a ser aplicada pela contratante, por escrito, independente de outras sanções
cabíveis, quando houver afastamento das condições contratuais ou condições técnicas
estabelecidas, inclusive das recomendações ou determinações da fiscalização da Secretaria
Municipal de Saúde - SEMUS;
II - Multas – na seguinte forma:
a) de 0,2% (dois décimos de ponto percentual) do valor do equipamento não entregue, por dia
de atraso, no caso de descumprimento do prazo previsto para entrega;
b) de 0,2% (dois décimos de ponto percentual) do valor total da Nota de Empenho, no caso da
recusa injustificada em assinar o contrato e / ou recebimento do empenho no prazo previsto;
c) de 0,5% (meio ponto percentual) do valor total da proposta, no caso de cancelamento do
item, após a emissão do Empenho;
d) de 1,0% (hum por cento) do valor total da proposta, no caso de cancelamento da Nota de
Empenho;
e) de 1,5% (hum e meio por cento) do valor total do contrato, no caso de inexecução parcial ou
total do objeto contratado.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, pelo período de até
02 (dois) anos, caso o licitante incorra em qualquer das hipóteses estabelecidas no Artigo 7º, da
Lei 10.520/02 enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição e caso ocorra duas
advertências prevista no subitem 14.2.1 do Termo de Referência.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Declaração da inidoneidade para licitar ou contratar com a
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS a ser aplicada se o contratado incorrer nos casos
previstos no Artigo 88, da Lei 8.666/93:
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I - tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de qualquer tributo.
II - tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
III - demonstrar não possuir idoneidade para contratar com administração em virtude dos atos
ilícitos praticados.
PARÁGRAFO QUARTO - Atrasos cuja justificativa sejam aceitas pela contratante e
comunicadas antes dos prazos de entrega consignados no contrato ou documento equivalente,
poderão a critério desta, ser isentas total ou parcialmente da multa.
PARÁGRAFO QUINTO - As sanções previstas nos subitens 14.2.1, 14.2.3, e 14.2.4 do
Termo de Referência, poderão também ser aplicadas concomitantemente com a do subitem
14.2.2, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a
partir da data em que tomar ciência, ou de 10 (dez) dias no caso de sanção do subitem 14.2.2 do
Termo de Referência.
PARÁGRAFO SEXTO - As penalidades serão registradas no Cadastro de Fornecedores da
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS e, no caso de impedimento de licitar e contratar com a
administração, o contratado será descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas
previstas no edital, contrato, nota de empenho e demais cominações legais.
PARÁGRAFO SÉTIMO - As penalidades que gerarem aplicação de multas quando inferior
ou igual ao valor de R$ 10,00 (dez) reais serão abonadas, conforme decisão do Secretário de
Saúde da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS.
PARÁGARFO OITAVO - Cabe ao Órgão Participante, conforme Decreto 7892/2013. Art. 6,
Parágrafo Único, aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao
órgão gerenciador.
PARÁGRAFO NONO - Compete ao Órgão Não Participante, conforme Decreto 7892/2013.
Art. 22 § 7º, os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações
contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às
suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das hipóteses
dos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS
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Faz parte integrante deste contrato o seguinte documento: a) Termo de Referência, b) proposta
da contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FISCAL DO CONTRATO
A fiscalização do contrato será exercida por servidores indicados pela autoridade competente
da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do art. 67, da Lei 8.666/93, que após
identificadas o não cumprimento das obrigações da contratada, poderá a qualquer tempo,
propor a aplicação das penalidades previstas.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela
CONTRATANTE, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser
providenciado o registro do instrumento pelo setor competente.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO
Fica eleito o foro da comarca de São Luís, capital do Estado do Maranhão, com renúncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas do presente instrumento.
E, assim, por estarem de acordo, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o
presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.
São Luís (MA), ______de_______________ de 2019.
______________________________
LUIZ CARLOS DE ASSUNÇÃO LULA FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUS
CONTRATANTE
_____________________________
EMPRESA
CONTRATADA
__________________________________________
TESTEMUNHA
__________________________________________
TESTEMUNHA
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