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SOLICITANTE: GABINENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DESTINATÁRIO: MARIA RENATA FERNANDES DE SOUSA LINS
1. DA MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA
1.1. A prestação de Serviços de Coleta, transporte externo, tratamento e
destinação final de resíduos do grupo A (Biológicos/ Infectantes), Grupo B
(Químicos), Grupo E (Perfurocortantes) provenientes das atividades de
saúde do munícipio de Trindade/PE, é um serviço complexo de alta
periculosidade com alto investimento financeiro para a destinação final e
coleta, fato que não há possibilidade de o Município arcar com a execução
do mesmo sem o uso de terceirizadas.
1.2. Ademais, caso o município decidisse executar tais serviços, barraria com
a inviabilidade econômica diante da demanda produzida e do valor do
investimento, sendo mais que lógico, considerando a visível economia em
escala a sua terceirização.
2. DO OBJETO
2.1. O objeto Sucinto nos termos nos termos do art. 40, I da Lei Federal
nº 8.666/1993 é a Contratação de pessoa jurídica e equiparadas para
prestação de Serviços de Coleta, transporte externo, tratamento e
destinação final de resíduos do grupo A (Biológicos/ Infectantes), Grupo B
(Químicos), Grupo E (Perfurocortantes) provenientes das atividades de
saúde do munícipio de Trindade/PE.
3. DA PREFERÊNCIA DE ME E EPP
3.1. Esta licitação é não é exclusiva para Microempreendedor Individual –
MEI, Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos
do art. 48, inciso I, da Lei Federal Complementar nº. 123/2006, pela
impossibilidade de divisão do objeto.
4. DO PREÇO ESTIMADO
4.1. O preço referencial para o presente certame foi baseado em cotações do
Banco de Preço do Governo Federal por meio da ferramenta on-line
www.bancodeprecos.com.br, que obteve a média final dos preços obtido
pera serviços análogos para:
4.1.1. Hospital Universitário Professor Edgard Santos / Ministério da
Educação, homologada em 01 de dezembro de 2020, tendo a Brascon
Gestão Ambiental como Ganhadora.
4.2. O Preço médio estimado é de R$ 2,36 (dois reais e trinta e seis centavos)
por Kg, totalizando um registro total de R$ 306.800,00 (Trezentos e seis
mil e oitocentos reais) para 130.000 kg.
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. Os recursos para cobertura das despesas, decorrentes da execução do
objeto contratado, correrão à conta do Programa de Trabalho consignado
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no Orçamento do Município, previsto no instrumento contratual ou
instrumento hábil que deverá obedecer a rubrica estabelecida.
6. DOS ANEXOS
I. Minuta de edital e seus anexos;
II. Cotação de Preço de Mercado – Banco de Preço;
III. Designação do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
7. DA AUTORIZAÇÃO
7.1. Autorizo a Comissão de Licitação por meio de sua Pregoeiro a iniciar
processo Administrativo na modalidade Pregão – Eletrônico, pelo
Sistema de Registro de Preço, para proceder com o julgamento do
presente objeto descrito nos autos da minuta do edital em anexo,
devendo após conclusão da adjudicação ser devolvido para
homologação nos termos do art. 38, VII da Lei Federal nº 8.666/1993.
8. DO FORO
8.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o Tribunal
de Justiça do Estado da Pernambuco, Comarca de Trindade, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Trindade/PE, 20 de janeiro de 2021

(assinado digitalmente)
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Autoridade Competente
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ANEXO I
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MINUTA DO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS
Processo administrativo N. º ___/2021
Pregão eletrônico N. º ____/2021
ID licitacoes-e N. º ____/2021

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BF58-5A95-2711-3071.

O MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DA PERNAMBUCO, órgão da
administração Pública em Geral, natureza Jurídica Município, sediada na Av,
Central Sul, 160, Centro, Trindade, cadastrada no CNPJ nº 11.040.912/000103, e-mail oficial: licitacao@trindade.pe.gov.br, neste ato representada pela
Excelentíssima Senhora Helbe da Silva Rodrigues Nascimento, brasileira,
casada, Prefeita Municipal, in fine, torna publico o presente certame nos termos
que se segue:
1. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1.1. O presente certame será processado em estrita observância a legislação a
seguir:
1.1.1. Lei Federal nº 4.320/1964 –Direito Financeiro Público;
1.1.2. Lei Federal 8.137/1990 – Crimes de Ordem Tributária e econômica;
1.1.3. Lei Federal nº. 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor;
1.1.4. Lei Federal nº 8.429/1992 – Improbidade Administrativa;
1.1.5. Lei Federal nº. 8.666/1993 – Licitações e Contratos;
1.1.6. Lei Federal 9.430/1996 – Tributação Federal;
1.1.7. Lei Complementar nº 101/2000 – Responsabilidade Fiscal;
1.1.8. Lei federal nº 10.406/2002 – Código Civil Brasileiro;
1.1.9. Lei Federal nº. 10.520/2002 – Regulamentação o Pregão;
1.1.10. Lei Complementar nº 123/2006 – Microempresas;
1.1.11. Lei Federal nº 12.527/2011 –Transparência Pública;
1.1.12. Decreto Federal nº 10.024/2019 – Regulamenta Pregão Eletrônico;
1.1.13. Lei Federal 14.065/2020 – Estado de Calamidade;
1.1.14. Portaria nº 015/2021 – Comissão de Licitação e Pregoeiro;
1.1.15. Decreto Municipal nº 008/2021 – Regulamenta o Registro de Preço;
1.1.16. Decreto Municipal nº 009/2021 – Regulamenta o Pregão Eletrônico;
2. DO OBJETO E DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1. O objeto Sucinto nos termos nos termos do art. 40, I da Lei Federal
nº 8.666/1993 é a Contratação de pessoa jurídica e equiparadas para prestação de
Serviços de Coleta, transporte externo, tratamento e destinação final de resíduos do grupo
A (Biológicos/ Infectantes), Grupo B (Químicos), Grupo E (Perfurocortantes) provenientes
das atividades de saúde do munícipio de Trindade/PE.
2.2. O detalhamento do objeto se encontra no ANEXO I deste instrumento
como também nas obrigações da contratada delineados no instrumento do
contrato.
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2.3. Esta licitação não é exclusiva para Microempreendedor Individual – MEI,
Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos do art.
48, inciso I, da Lei Federal Complementar nº. 123/2006, pela
impossibilidade de divisão do objeto.
3. DA SESSÃO PÚBLICA DE LICITAÇÃO
3.1. A licitação será processada pela modalidade Pregão, no módulo
eletrônico, julgamento aberto, critério maior desconto em percentual.
3.2. As sessões ocorrerão por meio do Portal de Compras do Banco do Brasil
S.A, através do sítio www.licitacoes-e.com.br, respeitando as datas e
horários a seguir nos termos do caput do art. 53 do Decreto Federal
10.024/2020, podendo ocorrer atrasos devidos a problemas técnicos que
será informado em registro de mensagem via sistema licitacoes-e.
3.2.1. O início de acolhimento das propostas ocorrerá no dia ___ de ______
de 2021, ÀS ____ h 00 min. (_____ horas);
3.2.2. A abertura das propostas ocorrerá no dia ___ de ______ de 2021, às
____ h 00 min. (_____ horas);
3.2.3. A disputa ocorrerá no dia ___ de ______ de 2021, às ____ h 00 min.
(_____ horas);
3.2.3.1. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será
suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas
após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico
utilizado para divulgação, nos termos do caput do art. 53 do
Decreto Federal 10.024/2020 e regulamentação municipal
correlata.
4. DOS ANEXOS
4.1. Constituem anexos e partes inseparáveis do presente instrumento
convocatório:
I. Descrição detalhada do objeto;
II. Encartes:
o A – Modelo da Proposta de Preço;
o B – Modelo da Composição de Custos (Simples Nacional);
o C – Modelo da Composição de Custos (Lucro Real e Presumido);
III. Declaração de desimpedimento;
IV. Minuta do Contrato;
V. Minuta da ATA de Registro de Preço;
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. Os recursos para cobertura das despesas, decorrentes da execução do
objeto contratado, correrão à conta do Programa de Trabalho consignado
no Orçamento do Município, previsto no instrumento contratual ou
instrumento hábil anexo a este instrumento.
6. DA INAPTIDÃO
6.1. Estão permitidas a participação neste certame as Pessoas Jurídicas:
6.1.1. Que detenham atividade pertinente e compatível com o objeto
deste Pregão, comprovando através do Objeto Social;
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6.1.1.1. É facultado a consulta pelo Pregoeiro no Sítio Oficial da
Comissão Nacional de Classificação – CONCLA, a fim de
verificar a compreensão e abrangência dos CNAE.
6.1.2. Registradas na Junta comercial de qualquer unidade da
federação;
6.1.3. Devidamente registradas e aptas nos termos estabelecidos pelo
Banco do Brasil S.A.
6.1.4. As Pessoas Físicas Equiparadas a Pessoas Jurídicas com o
registro comercial ativo nos termos do art. 28, inciso II, da Lei
nº 8.666/93,
expedido
em
conformidade
com
os
artigos 967 e 968 do Código Civil e os Microempreendedores
Individuais – MEI, nos termos do art. 966 do Código Civil
Brasileiro, Resolução nº 16/2009 do Comitê para Gestão da Rede
Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de
Empresas e Negócios – CGSIM e Lei Complementar 123/2006.
6.2. Estão inaptas a participação neste certame:
6.2.1. Empresas proibidas de participar de licitações e celebrar contratos
administrativos, na forma da legislação vigente;
6.2.2. Interessados suspensos de participar de licitações e impedidos de
contratar com o órgão ou a entidade responsável por esta licitação,
conforme art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93;
6.2.3. Entidades estrangeiras que não tenham representação legal no
Brasil com poderes expressos para receber citação e responder
administrativa ou judicialmente;
6.2.4. Empresas não registradas na Junta Comercial;
6.2.5. Empresas não registradas e aptas nos termos estabelecidos pelo
Banco do Brasil S.A;
6.2.6. Pessoas Jurídicas cujos sócios ou administradores sejam
empregados ou servidores da entidade promotora deste certame,
conforme vedação estabelecida no art. 9º, inciso III, da Lei nº
8.666/1993 (Vide, Acórdão 1198/2007 Plenário /Sumário);
6.2.7. Pessoas Físicas não equiparadas a Pessoa Jurídica;
6.2.8. Empresas impedidas conforme registro no Cadastro de Empresas
Inidôneas e Suspensas – CEIS, do Portal da Transparência do
Governo Federal;
6.2.9. Empresas impedidas conforme registro no Cadastro de Empresas
Inidôneas e Suspensas com a Contratante;
6.2.10. Pessoas jurídicas que não explorem atividade compatível com o
objeto desta licitação;
6.2.11. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de
constituição;
6.2.12. Sociedades Cooperativas, conforme Termo de Conciliação Judicial
firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a União, de 5 de
junho de 2003 e Instrução Normativa SGMPDG Nº 5 de 25 de maio
de 2017 com as alterações da IN n.º 7 de 20 de setembro de 2018;
7. DO SUPORTE DOS DOCUMENTOS
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7.1.

Os documentos para compor todas as fases dos certames serão
apresentados em:
7.1.1. Arquivo digital legível de certidão de inteiro teor com código de
validação via internet emitidos pelo órgão competente;
7.1.2. Certidão emitida pelo órgão competente com código de validade para
consulta via internet.
7.1.3. Documentos de qualquer natureza, que não contenha código de
autenticidade na internet deverá ser fornecido em arquivo digital
legível e autenticado por cartório digital competente nos termos do
art. 7º, inc. V da Lei Federal nº 8.935/94 e Ato de Provimento nº 100,
do Conselho Nacional de Justiça;
7.1.4. Os documentos a serem produzidos pela proponente deverá ser
apresentada, digitada de forma clara, em língua portuguesa do Brasil,
em formato *.pdf, preferencialmente pesquisável, papel de tamanho
referencial A4 (210x297mm)1, datada e assinada digitalmente,
respeitando os seguintes critérios:
7.1.5. Assinatura externa – Padrão CADES, manifesto PADES, através
do site portaldeassinaturas.com.br com uso de certificado digital
homologado pela ICP-Brasil, tipo A1 ou A3 da Pessoa Jurídica
ou do seu sócio administrador Pessoa Física, ou de Bastante
Procurador nos termos deste instrumento e das Medidas
Provisórias 2.200-2 e 983/2020, contendo no final o Protocolo
de assinaturas e assinaturas na margem esquerda e/ou rodapé;
7.1.6. Para os fins deste certame, somente será reconhecido como
assinada digital, a assinatura qualificada nos termos do art. 2º,
III da Medida Provisória 983 de 16 de junho de 2020 em
complemento a Medida Provisória 2.200-2 de 24 de agosto de
2001.
7.2.
Todos as peças tais como: Pedido de impugnação, recursos, Atas,
Contratos, editais, e quaisquer peças que venha a ser adicionada aos
autos será processada por meio digital, e quando inexistir a
possibilidade, será confeccionada em papel, digitalizada e dado fé por
servidor público ou cartório digital e acostada aos autos;
8. DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS
8.1. É de total responsabilidade da proponente:
8.1.1. Dispor de internet de qualidade, com estabilidade de banda de
upload e download para acesso ao portal de licitações do banco
do Brasil, o www.licitacoes-e.com.br, sendo de sua
responsabilidade identificar dentro de sua estrutura de
tecnologia da Informação o melhor plano;
8.1.2. Possuir certificado digital homologado pela ICP-Brasil, tipo A1
ou A3 da Pessoa Jurídica ou do seu sócio administrador Pessoa
Física, ou de Bastante Procurador nos termos deste instrumento
e das Medidas Provisórias 2.200-2 e 983/2020;
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8.1.3.

Possuir cadastro no sítio portaldeassinaturas.com.br, e comprar
créditos para assinaturas de documentos nos preços e condições
do desenvolver;
8.1.4. Autenticar seus documentos junto a um cartório de registro
digital nos termos do Provimento nº 100/2020 do Conselho
Nacional de Justiça/CNJ;
8.1.5. Possuir software de manipulação de *.pdf, para manipular
arquivos, tornando-os pesquisável e comprimidos com qualidade
para fins de atender os critérios de aceitação do sítio licitacoese.com.br e os critérios do e.tcm.ba.gov.br, sob responsabilidade
da proponente acompanhar as mudanças tecnológicas.
9. DO CREDENCIAMENTO
9.1. O credenciamento é condição obrigatória para que o representante possa
atuar na etapa de oferecimento de lances verbais e neste Pregão, nos
termos do art. 9º ao 11 do Decreto Federal nº 10.024/2019.
9.2. A licitante deverá credenciar-se no sistema “Pregão Eletrônico”, no sítio
www.licitacoes-e.com.br, observado o seguinte:
9.2.1. O credenciamento far-se-á mediante atribuição de chave de
identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao
sistema eletrônico, nos termos do art. 9º, § 1º do Decreto Federal
nº 10.024/2019, que será disponibilizada pelo Banco do Brasil
S.A. sem qualquer interferência da licitante, cabendo ao
respectivo Banco realizar as cobranças que entender necessário
dentro de seu programa de vendas de produtos e software.
9.2.2. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas
imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de
acesso.
9.2.3. O credenciamento da licitante ou de seu representante perante o
provedor do sistema implicará responsabilidade legal pelos atos
praticados e presunção de sua capacidade técnica para realização
das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
9.3. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva
responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
9.4. A proponente responsabilizar-se-á por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a
sessão pública.
9.5. Considera-se credenciado para o presente Certame a empresa que
registrar ao menos um lance na proposta de preço, e ainda atender os
demais critérios previstos neste instrumento.
9.6. É de total responsabilidade da Proponente o uso da Chave de acesso ao
sistema licitacoes-e, não podendo eximir-se de negócios realizado no
eventual uso indevido das chaves de acesso por terceiros.
10. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ELETRÔNICA
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10.4.

10.5.

10.6.
10.7.

A participação no Pregão Eletrônico ocorrerá mediante digitação de
senha privativa da licitante e subsequente indexação da proposta de
preços e documentos de habilitação no sistema on-line do Banco do
Brasil S.A. licitacoes-e.com.br, observadas as condições definidas nesta
Seção.
A proposta de preços deverá ser formulada de acordo com o Anexos II
do Edital e com as especificações detalhadas do objeto, até a data e hora
marcadas para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de
recebimento de propostas.
O valor em moeda corrente ou o produto extraído do percentual de
desconto ou ofertado deverá ser calculado com seis casas decimais,
sempre com arredondamento para baixo.
Deverá ser anexada proposta de preço por meio do Protocolo de
Assinatura gerado pelo sítio portaldeassinaturas.com.br, contendo
código de verificação e/ou outros meios de acesso disponível pelo
provedor do sistema.
A proposta deverá se apresentar nos termos deste instrumento, com os
preços iniciais, em formato *.pdf ou *.pdf/A no campo ‘Incluir
documentos’, podendo ser indicado como válidos para todos os itens.
A não inclusão da proposta de preço nos termos deste instrumento é
motivo para imediata desclassificação da proponente.
A proposta deverá ser elaborada obedecendo os seguintes critérios:
10.7.1. Indicar a Razão Social, conforme Inscrição na Receita Federal do
Brasil contido nos Comprovante de Inscrição e de Situação
Cadastral aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863 de
27 de dezembro de 2019;
10.7.2. O número da Licitação e do processo Administrativo
10.7.3. O Número do NIRE indicado pela Junta Comercial no respectivo
Contrato Social, Inscrição Individual ou Registro no MEI.
10.7.4. As descrições e características especificadas do objeto, item a
item, onde deverão obedecer à mesma sequência utilizada para
descrever as especificações exigidas, conforme Anexo I, sendo
desclassificada proposta desorganizada e desleixada, em
especial, que não tenha formatação e não faça uso do português
vernáculo, ou faça uso de termos e expressões esdrúxulas ou
desrespeitosa;
10.7.5. Preço unitário e total em real (R$), do objeto, com 06 (seis) casas
decimais, conforme especificações, obrigatoriamente em
algarismos arábicos, prevalecendo, em casos de divergência, o
produto do valor ofertado como preço unitário, pela quantidade
solicitada. Deverão estar incluídos no preço total ofertado todos
os custos e encargos que venham incidir no fornecimento do
objeto, abrangendo, assim, todos os custos necessários à
execução do objeto em perfeitas condições de uso e a
manutenção destas condições durante o prazo de contrato.
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10.7.6. Validade exata de 60 (sessenta dias) corridos, a contar da data
da primeira sessão de licitação, respeitando o § 3º do art. 64 da
Lei Federal nº 8.666/1993.
10.7.7. A proposta deverá conter as especificações próprias de cada
itens, respeitando as especificações do Anexo I deste
instrumento convocatório, devendo conter junto a descrição
detalhada, a marca/fabricante e modelo quando houver art. 1º,
§ 2º, V da Lei Federal nº 14.065/2020.
10.7.8. Indicar a Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, para cada
item;
10.7.9. Dados Bancários da Pessoa Jurídica, contendo: Agência, Conta
Corrente, Operação se houver nome da instituição bancária com
o respectivo código definido pelo FEBRABAN;
10.7.10.Data e local da assinatura digital da proposta;
10.7.11.Assinatura do responsável legal da empresa ou o representante
credenciado para este ato de Forma digital, nos termos deste
Instrumento.
10.7.12.Indicar o nome completo, CPF e e-mail cadastrados no sítio
portaldeassinaturas.com.br do preposto ou sócio que assinará o
Contrato;
10.8. Apresentar Composição de Preço para cada item em restrita obediência
ao acórdão nº 2.341/2020, Plenário/TCU: ‘O edital do certame deve
exigir dos licitantes a apresentação de planilha que expressem a
composição de todos os custos unitários, sob pena de afronto ao art. 7º,
§ 2º, inciso II da Lei [Federal] 8.666/1993’.
10.9. A planilha de composição de custos deverá ser confeccionada em
formado de tabelas e colunas, detalhado por item, de forma clara e
objetiva, o valor em real e o percentual correspondente, e deverá conter
as seguintes informações:
10.9.1. A tabela A da composição de custo, deverá conter as despesas
fixas.
10.9.2. A tabela B da composição de custo, deverá conter os custos e
despesas tributária.
10.9.3. A tabela C Será a soma de A + B;
10.9.4. A tabela D, da composição de custo, deverá o lucro desejado;
10.9.5. A tabela E, da composição de custo, deverá o valor do Kg.
10.9.6. A Tabela F, da composição de custo, deverá conter o valor mensal
previsto;
10.9.7. A tabela G, da composição de custo, deverá conter o valor total
anual;
10.9.7.1. A composição tributária deverá observar os seguintes
critérios:
10.9.7.1.1. Quando o objeto envolver venda de mercadoria ou
serviço de transporte interestadual, a compensação
do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços-ICMS não poderão ser superiores a 18%
(dezoito por cento), com exceção dos Estados do Rio
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de Janeiro (18% + 2% de FECEP) e Alagoas (17% de
ICMS + 1% de FECP);
10.9.7.1.2. As alíquotas efetivas para empresas do Regime de
Tributação Simples Nacional ou SIMEI são as
definidas nos Anexos da Lei Complementar
123/2006, devendo comprovar com sua faixa de
tributação através da apresentação o Extrato do
Simples Nacional (PGDAS-Declaratório) da última
competência vencida, com vistas a identificar o
faturamento dos últimos 12 meses, suas alíquotas
etc. sob pena de desclassificação da proposta;
10.9.7.1.2.1. As empresas do Simples Nacional deverão
detalhar e apresentar o cálculo da compensação
de alíquota do ICMS;
10.9.7.1.3. Não será aceito composição de custo cujos valores e
percentuais não estejam devidamente distribuídos
entre os respectivos tributos ou taxas quando for o
caso;
10.9.7.1.4. As alíquotas efetivas para empresas do Regime de
Tributação Lucro Presumido são as definidas na Lei
Federal nº 9.430/1996 e legislação complementar,
sob pena de desclassificação da proposta;
10.9.7.1.5. As alíquotas efetivas para empresas do Regime de
Tributação Lucro Real são as definidas na Lei Federal
nº 9.430/1996 e legislação complementar, sob pena
de desclassificação da proposta;
10.9.7.1.5.1. As empresas do Lucro Real e Lucro Presumido
deverá detalhar e apresentar o cálculo as
alíquotas do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, e a
compensação de alíquota do ICMS;
10.9.8. Poderá ser incluso nota explicativa para fim de esclarecer
informações dúbias ou complexas.
10.10. Será desclassificada a proposta que apresentar composição de custos
fora dos padrões estabelecido neste instrumento;
10.11. Será admitido apresentar documentação complementar para justificar
seus custos, sendo plenamente proibido a adição de documento a
posterior.
10.12. Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que este certame não tenha estabelecido limites mínimos e
máximos, exceto quando se referirem aos materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
à totalidade da remuneração, devendo a licitante demonstrar a
exequibilidade da sua proposta de imediato nos termos da Súmula 262
do Tribunal de Contas da União - TCU;
10.13. O Pregoeiro poderá diligenciar a Pessoa Jurídica interessada em
participar do presente certame, a Receita Federal do Brasil – RFB, a
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respectiva Junta Comercial e aos Órgãos de Controle Externo, por meio
da Procuradoria-Geral do Município ou por meio do Sistema de Controle
Interno do Município ou diretamente nos casos previstos em lei, sobre
a veracidade dos indicadores contábeis2, podendo inclusive solicitar ao
Ministério Público Federal e/ou Estadual a efetiva averiguação da
veracidade dos dados contábeis, nos termos do art. 1º da Lei Federal nº
9.613/1998 – Lei da Lavagem de Dinheiro, e ao Conselho de Controles
de Atividades Financeiras – COAF, nos termos do art. 6º, III, b Resolução
nº 1.530/2017 de 22 de setembro de 2017 do Conselho Federal de
Contabilidade - CFC.
10.14. Será desclassificada o item que apresentar preços divergentes;
10.15. Será considerando como não recebido o envio de arquivo não assinado
digitalmente ou enviado para outros meios que não seja no campo
apropriado do licitacoes-e.com.br.
11. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
11.1. Habilitação Jurídica:
11.1.1. Declaração de desimpedimento nos termos do Anexo III;
11.1.1.1. As Pessoas Jurídicas, nos termos do art. 44, incisos I ao VI
e art. 966 do Código Civil, com inscrição no Registro Público
de Empresas Mercantis (art. 967, CC) deverão apresentar,
para fins de habilitação jurídica: ato constitutivo, estatuto,
inscrição empresarial, registro comercial de empresa
individual, Certidão de Condição de Microempreendedor
Individual – MEI ou contrato social em vigor, somado a
todas as alterações inclusive as consolidações3,
devidamente autenticada nos termos deste instrumento;
11.1.1.2. As sociedades por ações deverão apresentar documentos
de eleição de seus administradores nos termos do art. 28,
inciso III, da Lei nº. 8.666/93 c/c arts. 45, 966, 985 e 1.150
do Código Civil Brasileiro; incluindo todas as atas, seu
estatuto e demais peças;
11.1.1.3. As empresas estrangeiras deverão apresentar decreto de
autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir;
11.1.2. As Pessoas Físicas equiparadas a Pessoas Jurídicas, nos
termos do art. 44, incisos I ao VI e art. 966 do Código Civil e
RIR/99 em seu artigo 150, com inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis conforme artigo 967 do Código Civil deverão
apresentar, para fins de habilitação Jurídica: registro comercial
de
empresas
individual,
Certidão
de
Condição
de
Microempreendedor Individual – MEI, somado a todas as
2
Art. 1º, II da Lei Federal nº 8.137/1990 que versa sobre os crimes contra a ordem tributária, econômica e relações
do consumo.
3
Os atos consolidados não tornam sem efeitos os atos anteriormente praticados, devendo apresentar todos os atos
para fins de comprovação de habilitação e devido cumprimento do Art. 1º, I e 2º I da Lei Federal nº 8.137/1990 que
versa sobre os crimes contra a ordem tributária, econômica e relações do consumo.
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alterações
inclusive
as
consolidações4,
devidamente
autenticadas nos termos deste instrumento e acompanhada de
fotocópia da Carteira de Identidade Civil com foto e comprovante
de regularidade de Pessoa Física com a Receita Federal/MF –
CPF, nos termos do art. 29, inciso I, da Lei Federal nº
8.666/1993 emitido na internet, no sítio da Receita Federal.
11.1.3. Será aceita Certidão de Inteiro Teor emitida pela Junta
Comercial do respectivo Estado ou Cartório competente quando
for o caso, desde que contenha todas as alterações desde o
primeiro ato arquivado e código de verificação de autenticidade
via internet com chave de autenticidade ICP-Brasil.
11.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
11.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda (CNPJ) emitido através de consulta no site
oficial da Receita Federal do Brasil - RFB, com inscrição ativa e
contendo Código Nacional de Atividade Econômica – CNAE,
compatível com o objeto deste certame, nos termos do Art. 29, I
da Lei 8.666/93;
11.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal, se houver, relativo à sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, nos
termos do Art. 29, II da Lei 8.666/93;
11.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Seguridade
Social e Dívida Ativa da União, nos termos do Art. 29, III da Lei
8.666/93, Portaria 358, de 5 de setembro de 2014 e Portaria
Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 02/10/2014, nos termos do
Art. 29, IV da Lei 8.666/93, emitida no sítio da Receita Federal do
Brasil – RFB;
11.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, nos termos
do Art. 29, III da Lei 8.666/93, emitida na internet no sítio da
Secretaria da Fazenda do Estado;
11.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, nos termos
do Art. 29, III da Lei 8.666/93, emitido na internet ou in loco na
prefeitura Municipal da Sede da licitante;
11.2.6. Prova de regularidade o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) nos termos do Art. 29, IV da Lei 8.666/93, que deverá ser
emitida exclusivamente no sítio oficial da Caixa Econômica
Federal - CAIXA;
11.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça
do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei no5.452, de 1o de maio de 1943, nos
termos do Art. 29, V da Lei 8.666/93, que deverá ser emitida
exclusivamente no sítio oficial do Tribunal Superior do Trabalho TST;
4

Os atos consolidados não tornam sem efeitos os atos anteriormente praticados, devendo apresentar todos os atos
para fins de comprovação de habilitação e devido cumprimento do Art. 1º, I e 2º I da Lei Federal nº 8.137/1990 que
versa sobre os crimes contra a ordem tributária, econômica e relações do consumo.
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11.3.

Qualificação Econômico-Financeira:
11.3.1. Certidão negativa de falência, ou concordata, ou recuperação
judicial ou liquidação judicial, conforme o caso, expedida pelo
Tribunal de Justiça do Estado da sede da empresa ou sua matriz,
expedida em 1º grau, dentro do prazo de validade previsto na
própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 90
(noventa) dias contados da data da sua apresentação.
11.3.1.1. Os estados que dispõem de emissão de Certidão via internet
ou expedida fisicamente, poderá ser justada a de
preferência da proponente, desde que em formato digital;
11.3.2. Balanço patrimonial – BP e Demonstrativo de Resultado do
Exercício – DRE do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei ou balanço de abertura para as
empresas criadas no exercício em curso, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) meses da
data de apresentação da proposta, tomando como base a variação,
ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS –
DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação
Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha
substituir;
11.3.3. O Balanço deverá conter o Termo de Abertura e Encerramento do
Livro contendo o registro na Junta Comercial do respectivo
Estado, salvo as empresas sediadas no Estado de São Paulo que
poderá apresentar balanço com registro em Cartório nos termos
da deliberação nº 003 de 27 de maio de 1970 – Junta Comercial
do Estado de São Paulo – JUCESP ou as empresas optantes pela
Escrituração Contábil Digital – ECD via SPED-RFB;
11.3.4. serão considerados e aceitos como na forma da lei o balanço
patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:
11.3.4.1. Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade
anônima):
11.3.4.1.1. Publicados em Diário Oficial; ou,
11.3.4.1.2. Publicados em jornal de grande circulação; ou,
11.3.4.1.3. Por fotocópia termos deste instrumento registrada ou
autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio
da licitante.
11.3.4.1.4. Ou, Escrituração Pública Digital – SPED.
11.3.4.2. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA) do
Lucro Real ou Presumido:
11.3.4.2.1. Fotocópia nos termos deste instrumento do Balanço
Patrimonial e Demonstrativo de Resultado de Exercício
– DRE devidamente registrado ou autenticado na
Junta Comercial da sede, ou domicílio da licitante;
11.3.4.2.2. Ou, Escrituração Pública Digital – SPED.
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11.3.4.3. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA) em
todas as suas formas, Pessoas Físicas equiparadas a Pessoas
Jurídicas optantes pelo regime de tributação do “SIMPLES
NACIONAL e os Microempreendedores Individuais – MEI5”:
11.3.4.3.1. Fotocópia do Balanço Patrimonial e Demonstrativo de
Resultado do Exercício - DRE devidamente registrados
ou autenticados na Junta Comercial da sede ou
domicílio da licitante acompanhando de extrato do
Simples Nacional;
11.3.4.3.2. No caso de pequenas empresas optantes pelo Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional,
poderá optar por apresentar a Escrituração fiscal
simplificada em observância a Resolução CFC Nº
1.418, de 05 de dezembro de 2012 e ITG 1.000.
11.3.4.4. Sociedade criada no exercício em curso:
11.3.4.4.1. Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente
registrado e autenticado na Junta Comercial da sede
ou domicílio da licitante.
11.3.5. Com base no Balanço patrimonial - BP e no Demonstrativo de
Resultado do Exercício - DRE a licitada deverá demonstrar
possuir capacidade financeira nos termos do art. 31, §§ 2º e 5º
da Lei Federal 8.666/1993, possuir termômetro de insolvência
igual ou superior a 16 (um positivo) tendo como base a análise
descriminante linear do termômetro de Kanitz, com uso de uma
das equações a seguir:
Y = (0,05.RP + 1,65.LG + 3,55.LS) – (1,06.LC + 0,33.GE)
Onde:
RP (1) – Rentabilidade Patrimonial;
LG (2) – Liquidez Geral;
LS (3) – Liquidez Seca;
LC (4) – Liquidez Corrente;
GE (5) – Grau de Endividamento;
11.3.5.1. Os índices RP, LG, LS, LC e GE deverão ser calculados
individualmente.

5
Cabe destacar que, a princípio, para fins de licitação, o Microempreendedor Individual – MEI equipara-se à figura do
empresário individual. O empresário individual, em regra, no procedimento licitatório, se apresenta diante da
Administração Pública como pessoa física equiparada a Pessoa Jurídica, a qual deverá estar inscrita no Registro
Comercial (art. 28, II, da Lei nº 8.666/93), expedido em conformidade com os artigos 967 e 968 do Código Civil,
visando demonstrar a regularidade da atividade empresarial exercida por ele (empresário individual), dessa forma, a
Administração deverá exigir do MEI, para fins de habilitação em processo de contratação pública os documentos
previstos entre os artigos 28 a 31 da Lei de Licitações.
6
BRAGA, 2013, Página 172.
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11.3.6. Comprovar possuir patrimônio líquido correspondente a possuir
10,00% (dez por cento inteiro) do valor inicial de sua proposta.
11.3.7. O balanço emitido via Sistema Público de Escrituração Digital –
SPED Fiscal, será aceito, devidamente autenticado, mediante
recibo de entrega emitido pelo SPED/Receita Federal do Brasil,
conforme autoriza o art. 78-A, § 1º, e § 2º do Decreto
1.800/1996, alterado pelo Decreto nº 9.683/2016 e art. 6º da
Instrução Normativa RFB 1774 de 22 de dezembro de 2017,
alterado pelo Instrução Normativa RFB nº 1856, de 13 de
dezembro de 2018).
11.3.8. As escriturações fiscais terão validade até 30 de abril do segundo
ano subsequente ao ano calendário da escrituração, nos termos
do art. 1.078, inciso I, do Código Civil, da Instrução Normativa
RFB 1774 de 22 de dezembro de 2017 e do Acórdão 1999/2014,
Processo 015.817/2014-8, Plenário, Relator Ministro Aroldo
Cedraz, 30/07/2014 – Tribunal de Contas da União – TCU.
11.4. Qualificação Técnica:
11.4.1. Do Atestado de Capacidade Operacional.
11.4.1.1. Apresentação de Comprovante de Regularidade Cadastral da
Pessoa Jurídica Junto ao Conselho Regional de Contabilidade CRC em atendimento ao art. 30, inciso I, da Lei Federal
8.666/1993;
11.4.1.2. Apresentação de um ou mais atestados de capacitação técnicooperacional da licitante, em atendimento ao art. 30, inciso II,
da Lei Federal 8.666/1993, através de Atestados de Capacidade
Técnica fornecido por pessoa Jurídica de Direito Público ou
Privado, comprovando compatibilidade com o objeto deste
certame em características, quantidades e prazos de sua
proposta.
11.4.1.2.1. Entende-se por características a apresentação de Certidão
de Acervo Técnico – CAT emitida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA de qualquer unidade da
Federação; entende-se por quantidades, atestado(s)
contendo no mínimo a prestação dos serviços contidos no
objeto deste instrumento; entende-se por prazos, a
apresentação de atestado de contratos executados, vetado
a apresentação de atestados de contratos em curso sem a
conclusão de no mínimo um exercício social.
11.4.1.2.2. Em todos os casos, o Pregoeiro poderá fazer diligências para
verificar a veracidade dos atestados, inclusive requerendo
apresentação de documentos fiscais, contratos, liquidações,
quando tratar-se de órgão da administração pública, etc.,
podendo solicitar a apresentação de cópia de Balanço
Patrimonial e a prova de vínculo do Contador com a Pessoa
Jurídica contratada.
11.4.2. Do Atestado de Capacidade Técnico-profissional.
11.4.2.1. Alvará de Licença e Funcionamento expedito pela Vigilância
Sanitária do Município Sede da Licitante;
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11.4.2.2.

Certidão de Regularidade da Licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA da Sede da
Licitante, válido, em conformidade com a Lei Federal Nº 5194
de 24 de dezembro de 1966, comprovando a regularidade e
inscrição da pessoa jurídica junto ao presente conselho.
11.4.2.3. Certidão de Regularidade do Profissional com graduação
em Engenharia Química, junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA, valido, em conformidade
com a Lei Federal Nº 5194 de 24 de dezembro de 1966.
Comprovando que o mesmo se encontra regular perante o
presente conselho e é profissional responsável técnico pela
licitante.
11.4.2.4. Certificado da Pessoa Jurídica junto ao IBAMA,
comprovando que a pessoa jurídica está em conformidade com
as obrigações cadastrais e de prestação de informações
ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e
fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.
11.4.2.5. Atestado de Regularidade emitido pelo Corpo de Bombeiros
na matriz e da filial que recepcionar o lixo recolhido.
11.4.2.6. Licença para Transporte, Coleta e Tratamento e
destinação dos resíduos sólidos dos serviços de saúde
fornecidas pelo órgão competente, em nome da licitante.
11.4.2.7. Licença para Disposição final dos resíduos sólidos de saúde
do licitante ou empresa contratada para dar a devida
destinação, bem como contrato de prestação de serviços em
vigor.
11.4.2.8. Certificado de Inspeção para transporte de produtos
perigosos – CIPP e Certificado de Inspeção Veicular – CIV de
todos os veículos constantes na licença de operação.
11.4.2.9. Certidão Negativa de Débitos Ambientais, emitida pela
Secretaria de Estado do Meio Ambiente.
11.4.2.10. Autorização Ambiental para o Transporte Interestadual de
Produtos Perigosos IBAMA, para empresas com sede em
outros estados.
11.4.2.11. Declaração de regularidade com a respectiva agência estadual
de Meio Ambiente, a saber: da CPRH para as empresas
sediadas no Estado de Pernambuco e da SEMA/INEMA para
as empresas sediadas na Bahia, e das respectivas agências
estaduais de meio ambiente para as empresas sediadas em
outros estados.
11.4.2.12. Os referidos documentos são imprescindíveis para que a
empresa que presta serviço de tratamento de resíduos
hospitalares comprovem possuir os requisitos mínimos de
segurança para seus funcionários, população e meio ambiente
para operar, em obediência à Resolução CONAMA 358 de 29
de abril de 2005 (Conselho Nacional do Meio Ambiente) e a
Resolução da ANVISA RDC 306 de 7 de dezembro de 2004,
bem como o art. 30, IV da Lei nº 8.666/93 que determina que
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na qualificação técnica: “IV - prova de atendimento de
requisitos previstos em lei especial, quando for o caso”.
12. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS
12.1. No dia e hora indicados, o pregoeiro abrirá a sessão pública na internet,
mediante a utilização de sua chave de acesso e senha, no sítio
www.licitacoes-e.com.br.
12.2. A comunicação entre o pregoeiro e as licitantes ocorrerá mediante troca
de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.
12.3. As propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor estarão
disponíveis na internet, e o pregoeiro abrirá na hora marcada ou a
posterior as propostas em campo específico.
12.4. A licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer
mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
12.5. O Pregoeiro seguirá o horário fixado para início de cada fase, podendo
estender motivadamente o prazo a qualquer tempo, ficando as
proponentes vinculadas aos horários que o pregoeiro estabelecer,
mesmo que este extrapole o horário comercial, sendo de
responsabilidade da proponente acompanhar ou não e arcar com os
prejuízos de sua ausência sem direito a recursos.
13. DA SESSÃO DE LANCES
13.1. Após a abertura da sessão pública de lances, o software classificará para
a fase de lances todas as propostas aptas, para auferir lances sucessivos
e durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente
pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do
período de duração da sessão pública.
13.2. Aberta a etapa competitiva, as proponentes aptas poderão encaminhar
lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo
imediatamente informadas do recebimento e respectivo horário de
registro e valor.
13.3. Na formulação de lances, deverão ser observados os seguintes aspectos:
13.3.1. as proponentes poderão oferecer lances sucessivos, observados o
horário fixado para abertura da sessão pública e as regras
estabelecidas neste Edital;
13.3.2. as proponentes somente poderão oferecer lance inferior ao último
por ela ofertado e registrado pelo sistema, obedecendo aos
critérios pré-determinados no Edital;
13.3.3. lances iguais serão ordenados por ordem cronológica de registro
no sistema, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
primeiramente;
13.3.4. a disputa será realizada por lote, e cada lote pode poderá ter um
ou mais itens;
13.3.5. a cada lance ofertado por lote, o sistema atualizará
automaticamente o valor total do grupo, sagrando-se vencedora a
empresa que ofertar o menor valor do lote.
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13.4.

Durante a sessão pública do Pregão, as licitantes serão informadas em
tempo real do valor do menor lance registrado, vedada a identificação
do seu detentor.
13.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de
julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não
lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
13.6. Nesta fase, o pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance de valor
considerado inexequível.
13.7. A etapa de lances será encerrada quando não houver manifestação dos
licitantes pelo período de 02 (dois) minutos, após transcorrer 10 (dez)
minutos de disputas, nos termos do art. 32, §§ 1 a 3 do Decreto Federal
nº. 10.024/2019.
13.8. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva,
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a
recepção dos lances, retornando o pregoeiro, quando possível, sua
atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
13.9. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos,
a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente
após comunicação expressa aos participantes no sítio www.licitacoese.com.br após um intervalo de 24 horas.
13.10. Após o encerramento da etapa de lances, o pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à proponente com
objetivo de obter lances mais, observado o critério de julgamento, não
sendo admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste
instrumento,
podendo
inclusive
o
pregoeiro
desclassificar
motivadamente a proponente que negar negociar com o Pregoeiro,
mesmo que tenha sido classificada na fase de lances.
13.11. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico e poderá ser
acompanhada pelas demais licitantes.
13.12. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão será encerrada
automaticamente.
13.13. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará as
propostas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos no Edital, nos termos do art. 28 do Decreto Federal nº.
10.024/2019.
13.14. Após a verificação da proposta e habilitação o Pregoeiro alterará a
situação da proponente classificada de arrematada para classificada, e
em seguida declarará o valor em campo próprio.
13.15. Declarado o valor para o Sistema licitacoes-e, o Pregoeiro adjudicará o
objeto e caberá a autoridade competente a homologação do certame;
13.16. A qualquer momento o Pregoeiro e autoridade competente poderá alterar
situações referente a proponente sempre de forma motivada.
14. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE
14.1. Quando houver participação nesta licitação de microempresas e/ou
empresas de pequeno porte, considerar-se-á empate quando a proposta
dessas empresas for igual ou até 5% (cinco por cento) superior à
proposta classificada em primeiro lugar. Neste caso, e desde que a
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proposta classificada em primeiro lugar não tenha sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema eletrônico
procederá da seguinte forma:
14.1.1. Classificação das propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se enquadrem na situação prevista no item
anterior;
14.1.2. Convocação da microempresa - ME ou empresa de pequeno porte
- EPP que apresentou a menor proposta dentre as classificadas
na forma do item anterior, para que, no prazo de 02 (dois) minutos
após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão,
apresente uma última oferta, obrigatoriamente inferior à da
primeira colocada, para o desempate, situação em que será
classificada em primeiro lugar e, caso sua proposta seja aceita,
declarada vencedora do certame;
14.1.3. Não sendo apresentada proposta pela microempresa ou empresa
de pequeno porte, na situação do item anterior, ou não ocorrendo
a regularização fiscal ou trabalhista, ou, ainda, não ocorrendo a
contratação, serão convocadas, na ordem e no mesmo prazo, as
propostas remanescentes, classificadas na forma do segundo item
anterior, para o exercício do mesmo direito.
14.2. Não sendo apresentada ou aceita a proposta de microempresas ou
empresas de pequeno porte, conforme disposto no cláusula anterior,
será assegurada aos fornecedores preferência na contratação, nos
termos da Lei nº 8.248/1991 e do Decreto nº 7.174/2010 - quando for
o caso, com a classificação dos licitantes cujas propostas finais estejam
situadas até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta válida,
conforme o critério de julgamento, para a comprovação e o exercício do
direito de preferência, observada a seguinte ordem:
14.2.1. Microempresa e empresas de Pequeno porte sediada localmente
ou regionalmente nos termos da legislação específica.
14.2.2. serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de
acordo com o Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida
pelo Poder Executivo Federal;
14.2.3. serviços com tecnologia desenvolvida no País; e,
14.2.4. serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo
Poder Executivo Federal.
14.3. O exercício do direito de preferência previsto na cláusula anterior será
concedido automaticamente pelo Sistema Eletrônico àqueles licitantes
que tenham manifestado expressamente, via registro no sistema
Compras Governamentais, atender às condições legais para a
comprovação de qualquer um dos requisitos estabelecidos nas alíneas
do item anterior.
14.4. Atendido o disposto nos itens anteriores serão observados os seguintes
procedimentos, sucessivamente:
14.4.1. convocação dos licitantes classificados que estejam enquadrados
como MEP, na ordem de classificação, para que possam oferecer
nova proposta para igualar ou superar a melhor proposta válida,
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caso em que, havendo aceitação da sua proposta, será declarado
vencedor do certame;
14.4.2. caso a preferência não seja exercida na forma da alínea anterior
por qualquer motivo, serão convocadas as empresas classificadas
que estejam enquadradas como MEP, na ordem de classificação,
para a comprovação e o exercício do direito de preferência.
14.4.3. todas as empresas licitantes deverão permanecer conectados
para acompanhar a convocação, pelo próprio Sistema Eletrônico,
da proposta mais bem classificada cujo valor para o item esteja
situado no intervalo percentual previsto neste instrumento, ou
seja, até 10% (dez por cento) da melhor proposta válida.
14.5. O Sistema Eletrônico fixará no chat o horário limite para o envio, pela
licitante convocada, de nova proposta que contemple valor igual ou
inferior à da licitante que apresentou originalmente o melhor lance, sob
pena de preclusão do seu direito de preferência e consequente
convocação da próxima classificada que atenda aos requisitos de
preferência, se houver.
14.5.1. Na hipótese de apresentação de nova proposta, a licitante
encaminhará, juntamente com os demais documentos de
habilitação, a comprovação de que atende aos requisitos
estabelecidos neste instrumento.
14.5.2. Não estando disponível a função no sistema, o Pregoeiro fará a
convocação para o critério do desempate, manualmente, via chat,
através de solicitação de nova proposta.
14.6. A comprovação do atendimento ao PPB ou aos serviços com tecnologia
desenvolvida no País será feita mediante apresentação do documento
comprobatório da habilitação à fruição dos incentivos fiscais
regulamentados pelo Decreto n. 5.906, de 26 de setembro de 2006, ou
pelo Decreto n. 6.008, de 29 de dezembro de 2006 e será feita:
14.6.1. por meio de consulta ao sítio eletrônico oficial do Ministério da
Ciência e Tecnologia ou da Superintendência da Zona Franca de
Manaus - SUFRAMA; ou,
14.6.2. por documento expedido para esta finalidade pelo Ministério da
Ciência e Tecnologia ou pela SUFRAMA ou por outro órgão ao qual
seja legalmente atribuída tal competência, mediante solicitação
da licitante.
14.7. Não serão aceitos como meio de comprovação documentos e/ou
declarações emitidas pela própria licitante ou pelo fabricante.
14.8. Caso o direito de preferência não seja exercido nos termos supra,
prevalecerá o resultado inicialmente apurado pelo Sistema Eletrônico,
com a convocação da empresa classificada em primeiro lugar para
apresentar proposta.
15. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.
15.1. No ato da decisão do Pregoeiro, o licitante que desejar recorrer da
decisão deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção
de recorrer, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias corridos para
apresentação das razões do recurso, nos termos do § 1º do art. 44
do Decreto Federal 10.024/2019 e do inciso XVIII, do Artigo 4º, da
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Lei 10.520/02 e caput do art. 24 do Decreto Federal 10.024/2019,
respeitando o disposto no caput do art. 110 da Lei nº. 8.666/93,
ficando os demais desde logo intimados para apresentarem
contrarrazões em igual número de dias, cujo prazo começará a
correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado
vista a qualquer tempo dos autos, nos termos do caput do art. 63 e
art. 109, § 5º, da Lei 8.666/93.
15.2. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos
prazos legais, bem como os que não forem assinados pelo
representante legal devidamente qualificado nos autos, ou demais
representantes devidamente qualificados por procuração com
poderes para representação em licitações públicas, resguardando os
demais casos previstos em Lei.
15.3. Apresentada a intenção de recorrer, cabe ao pregoeiro tão-somente
avaliar a existência dos pressupostos recursais, o que se restringe à
aferição de sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e
motivação, nos termos do Acórdão nº 339/2010 – Plenário, TCU.
15.4. Os recursos deverão ser protocolados exclusivamente via e-mail, no
horário de funcionamento do Setor de licitação indicado no
preâmbulo deste instrumento, considerando o horário oficial de
Brasília, assinado digitalmente nos termos deste instrumento, e
deverá ser remetido para e-mail oficial citado no preambulo deste
instrumento.
15.5. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante
importará a decadência do direito de recurso.
15.6. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão
ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.
15.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos
praticados, a autoridade competente motivadamente adjudicará ou
não o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará ou não
o certame.
15.8. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a
invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
15.9. Não será conhecido o recurso ou contrarrazões com termos
desrespeitosos, de baixo calão, obscenos, ofensivos, pejorativos, etc.,
podendo o Pregoeiro realizar, nestes casos, imediata representação
judicial nos termos do art. 331 do Código Penal Brasileiro.
15.10. As respostas de Recursos serão publicadas integralmente com
Diário Oficial do Munícipio – DOM;
16. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
16.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão,
por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis
anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, nos termos
do caput do art. 24 do Decreto Federal 10.024/2019.
16.2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro,
auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos,
decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da
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data de recebimento da impugnação, nos termos do caput do art. 24
do Decreto Federal 10.024/2019.
16.3. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro,
auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos,
decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da
data de recebimento da impugnação.
16.4. Somente será julgado o mérito de recursos e impugnações
encaminhados nos prazos legais.
16.5. Não será conhecida a impugnação com termos desrespeitosos,
obscenos, ofensivos, pejorativos, etc., podendo o Pregoeiro realizar
imediata representação judicial nos termos do art. 331 do Código
Penal Brasileiro.
16.6. As impugnações deverão serem protocolados exclusivamente via email, no horário de funcionamento do setor indicado no preâmbulo,
considerando o horário oficial de Brasília, assinado digitalmente nos
termos deste instrumento, e deverá ser remetido para do e-mail
oficial citado no preambulo deste instrumento.
16.6.1. No campo assunto deverá conter: “Impugnação Ref. Pregão
XXX”.
17. DO ESCLARECIMENTO DO EDITAL
17.1. Qualquer licitante poderá realizar pedido de esclarecimento ao
edital, desde que por escrito, através do e-mail oficial citado no
preambulo deste instrumento.
17.2. As consultas de esclarecimento não têm caráter impugnativo ou
recursal;
17.3. O Pregoeiro poderá responder o pedido de esclarecimento até o dia
da licitação;
17.4. Não será conhecido o pedido de esclarecimento com termos
desrespeitosos, de baixo calão, obscenos, ofensivos, pejorativos etc.,
podendo o Pregoeiro realizar imediata representação judicial nos
termos do art. 331 do Código Penal Brasileiro.
17.5. O Pedido de esclarecimento deverá conter a qualificação do cidadão,
como nome completo, documentos pessoais, endereço, telefone e email.
17.6. O pedido de esclarecido deverá ser redigido no corpo do próprio email, sem a necessidade de assinatura digital.
18. DA DILIGÊNCIA
18.1. O Pregoeiro poderá realizar diligências em qualquer fase da licitação
correspondente a esta contratação, em especial para se certificar da
veracidade quanto às informações prestadas para habilitação técnica
do fornecedor, proposta de preço, momento em que poderá ser
constituída comissão técnica capaz de proceder às avaliações que se
fizerem necessárias, nos termos do art. 43, § 3º da Lei Federal nº
8.666/1993;
18.2. As diligências poderão ser requisitadas por escrito ou verbalmente
nos aos autos do Certame ou grafada na ATA circunstancial da sessão
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por meio de recurso tecnológico disponibilizado pelo sistema
licitacoes-e.com.br para estes fins.
18.3. O Pregoeiro poderá diligenciar a qualquer tempo órgãos e licitantes,
mesmo que o presente Certame esteja finalizado.
19. DA CONSULTA PÚBLICA
19.1. Os demais cidadãos terão acesso público ao certame em até 30 (trinta)
dias após sua homologação, no sítio www.tce.pe.gov.br, podendo
neste sítio ter acesso ilimitado a quaisquer peças do processo em
formato “Portable Document Format – PDF”.
19.2. Os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou
cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram,
ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo
ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem, como prevê o art.
46, da Lei nº. 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
20. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
20.1. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor
deverá manter as condições de habilitação, em conformidade com o
art. 55, inciso XIII, da Lei nº. 8.666/93;
20.2. Após solicitação da Contratante por meio de e-mail ou do
portaldeassinaturas.com.br, a licitante registrada terá o prazo de 01
(um) dia, contados a partir da data de sua convocação, para assinar
o Termo de Contrato, cuja vigência será de até 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado por interesse da Contratante até o limite
estabelecido na Lei nº. 8.666/93.
20.3. O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por
igual período, por solicitação justificada do adjudicatário, sendo
facultada motivadamente a aceitação por parte da Administração.
20.4. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não
comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou
quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser
convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de
classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta,
negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a
contratação, sendo aplicada as sanções previstas neste Edital e
demais cominações legais.
20.5. O contrato será assinado pelos seus administradores ou procurador
devidamente qualificado por meio de procuração pública ou
específica.
21. DAS REGRAS DA CONTRATAÇÃO
21.1. As regras acerca das obrigações da contratante e da contratada estão
estabelecidas na minuta do Contrato, Anexo IV, peças inseparáveis
deste instrumento, que será assinada pelas partes no prazo de 01 dia
útil contado da convocação oficial via sistema licitacoes-e.com.br, por
meio do sítio www.portaldeassinaturas.com.br.
22. DAS PENALIDADES
22.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
celebrar o contrato ou Ata de Registro de Preço, deixar de entregar ou
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apresentar documentação falsa exigida para o certame – no
credenciamento, proposta, habilitação, documentação tardia pelas
prerrogativas da Lei Complementar nº. 123/06, composição de
custos, etc., ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, após o
devido processo legal, ficará impedido de licitar com quaisquer entes
da administração pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominações legais, repercutido sobre todos os contratos firmados com
a Contratante.
22.2. Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) inteiros sobre o valor
global da sua proposta final, que deverá ser recolhido aos cofres
públicos no prazo de até 20 (vinte) dias corridos a contar da
finalização dos prazos previstos no art. 87, § 3º, da Lei 8.666/93, para
a licitante que deixar de assinar Ata de Registro de Preço ou Contrato.
22.3. A licitante que fizer declaração falsa em descumprimento a declaração
de desimpedimento (Anexo III), fundamentada no artigo 4º, inciso
VII, da Lei nº 10.520/2002, estará sujeita a sofrer processo
administrativo e concomitantemente processo penal nos termos do
art. 299 do Código Penal Brasileiro, que será conduzido por meio da
Procuradoria-Geral do Município.
22.4. As regras acerca das penalidades de contratação estão contidas na
minuta do instrumento contratual, peça inseparável deste
instrumento.
22.5. A licitante que não assinar a Ata de Registro de Preço ou não
encaminhar os documentos de habilitação e proposta no prazo
previsto neste instrumento, ou encaminhar em desacordo, será
suspensa de licitar com o Município pelo prazo de 12 (doze) meses,
sendo incluído com inadimplente com o município no portal de
empresas inadimplentes, no sítio oficial da contratante, independente
de abertura de procedimento administrativo.
23. DO
SANEAMENTO
DE
ERROS
FORMAIS,
MATERIAIS
E
SUBSTANCIAIS.
23.1. O erro formal não vicia e nem torna inválido o ato. Haverá um erro
formal no ato quando for possível, pelo contexto e pelas circunstâncias,
identificar a coisa e validar o ato.
23.2. Classifica-se como erro formal distorção entre o conteúdo e a vontade
daquele que o produziu, tais como: divergência entre valor numeral e
valor por extenso, ausência de assinatura, erro claro na identificação
do envelope, ausência de numeração de páginas, ausência de
informações em um documento e suprida por outro etc.;
23.3. Em momento algum será sanado erros materiais, tais como: erro
aritmético (de cálculo) do valor da proposta, indicação de fato
inexistente, ausência de documentos exigidos no edital, inclusão de
documento a posteriori, erro da especificação técnica, etc.
23.4. Em momento algum será sanado erros substanciais, tais como: falta
de informação indispensável ao documento, fato que torna o mesmo
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insuscetíveis de aproveitamento; trata-se de um documento
defeituoso; incompleto; não produzindo os efeitos jurídicos desejados.
23.5. Exclusivamente, só será permitida a adição da declaração de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, que poderá ser sanado
no ato de credenciamento a próprio punho pelo representante da
licitante, ou não existindo ele, o Pregoeiro deverá estender as
prerrogativas se for possível identificar a opção através de indicação do
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.
24. DISPOSIÇÕES FINAIS
24.1. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
24.2. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação
de suas propostas, bem como seus custos com deslocamento,
alimentação, hospedagem, internet, custas de uso do sistema do
Banco do Brasil S.A. etc., e a Administração não será, em nenhum
caso, responsável por esses custos, independentemente da condução
ou do resultado do processo licitatório.
24.3. Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que
se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas, como prevê o art. 21, § 4º da Lei 8.666/93.
24.4. O presente edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no
endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, não sendo possível a
retirado do edital por outros meios.
24.5. O resultado e demais atos passiveis de divulgação pertinentes a esta
licitação serão divulgados no site do Diário Oficial do Município.
25. DO FORO
25.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o Tribunal
de Justiça do Estado de Pernambuco, Comarca de Trindade, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Trindade-PE, ___ de ________ de 2021

(assinado digitalmente)
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Autoridade Competente
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ANEXO I
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O objeto Sucinto nos termos nos termos do art. 40, I da Lei Federal nº
8.666/1993 é a Contratação de pessoa jurídica e equiparadas para prestação
de Serviços de Coleta, transporte externo, tratamento e destinação final de
resíduos do grupo A (Biológicos/ Infectantes), Grupo B (Químicos), Grupo E
(Perfurocortantes) provenientes das atividades de saúde do munícipio de
Trindade/PE.
1. Descrição detalhada do Objeto:
1.1. Coleta, transporte, tratamento e disposição final em incineração, dos
resíduos do grupo A (Biológicos/ Infectantes), Grupo B (Químicos),
Grupo E (Perfuro cortantes) de saúde oriundos dos serviços prestados
pela prefeitura (nos setores Emergência, SAMU, UBS, CAPS,
Laboratório, Unidades de Saúde da Família – PSF etc.); Atendendo as
normativas da ANVISA e CONAMA relativas à definição de
procedimentos para resíduos sólidos infectantes; Coleta quinzenal,
com 100 bobonas de 25 kg (200 litros) em regime de comodato.
2. Do Total de bobonas para Registro de Preço.
2.1. 50 bobonas semanais = 2.600 bobonas anual; 2.600 x 25 kg =
65.000,00. SRP para 24 meses = 65.000,00 x 2 = 130.000 kg.
2.2. Define-se o total para Sistema de Registro de Preço em 130.000
kg.
3. Da estimativa de Preço.
3.1. O Preço médio estimado é de R$ 2,36 (dois reais e trinta e seis centavos)
por Kg, totalizando um registro total de R$ 306.800,00 (Trezentos e
seis mil e oitocentos reais).
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ANEXO II
ENCARTE A
MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE-PE
Superintendência de Licitações
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Processo administrativo N. º ___/2021
Pregão eletrônico N. º ____/2021
ID licitacoes-e N. º ____/2021
Qualificação: Razão social, Nome fantasia, NIRE, CNPJ, endereço completo, email, telefone(s), nome completo do sócio administrador (existindo mais de um
sócio administrador, qualificar aquele que assinará o contrato ou o responsável
perante a Receita Federal do Brasil - RFB), estado civil, profissão, formação,
endereço residência, telefone(s) e e-mail pessoal. (Se houver preposto, qualificálo com: nome completo, estado civil, profissão, formação, endereço residência,
telefone(s) e e-mail pessoal).
Tabela de descrição dos serviços do objeto, nos termos do edital.

Valor total dos Objeto:
Validade da Proposta:
Dados Bancários:
Outros dados solicitados no edital.
Anexar outros dados correspondente como Encartes, Laudos, catálogos
etc.
Data e local da assinatura digital.

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
Qualificação
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ANEXO II
ENCARTE B (Simples Nacional)
MODELO DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
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A

Item

Descrição

Medida

Quant.

Vlr. Unit.

Vlr Total

1
2
3
4
5
6
7

Despesas Fixas
% Qt.
Despesas com mão de obra – Direta
Despesas com mão de obra – Indireta
Despesas com mão de obra (patronal)
Frete.
Deslocamento;
Alimentação
Total
Tributos = anexo III LC 123/06

%

Vlr Total

%

Vlr Total

B

1
2
3
4
5
6
7
8

IRPJ
CSLL
Confis
Pis/PASEP
CPP
ISS
ISQN
Alíquota efetiva

C

1

A+B
Lucro

D

1

Lucro Líquido

E

1

Valor Unitário do Kg

F

1

Valor Mensal previsto

F

1

Valor Total anual
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ANEXO II
ENCARTE C (Lucro Real ou Presumido)
MODELO DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Item

Descrição

Medida

Quant.

Vlr. Unit.

Vlr Total

1
2
3
4
5
6
7

Despesas Fixas
% Qt.
Preço de custo
Despesas com mão de obra
Despesas com mão de obra (patronal)
Frete
Deslocamento
Alimentação
Total

%

Vlr Total
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A

B

1
2
3
6
7
8
9
10

C

D

Lucro Real ou Presumido
Alíquota de PIS e COFINS
IRPJ (1,20% * 175.000,00)
CSLL (1,8% * 175.000,00)
Outras alíquotas cabíveis
Compensações legais
Valor Bruto
Total de Imposto
Totais

1

A+B

1

Lucro
Lucro Líquido

E

1

Valor Unitário por Kg

F

1

Valor Total Mensal

F

1

%

Vlr Total

Valor Total anual
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE-PE
Superintendência de Licitações
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Processo administrativo N. º ___/2021
Pregão eletrônico N. º ____/2021
ID licitacoes-e N. º ____/2021
Qualificação: Razão social, Nome fantasia, NIRE, CNPJ, endereço completo, email, telefone(s), nome completo do sócio administrador (existindo mais de um
sócio administrador, qualificar aquele que assinará o contrato ou o responsável
perante a Receita Federal do Brasil - RFB), estado civil, profissão, formação,
endereço residência, telefone(s) e e-mail pessoal. (Se houver preposto, qualificalo com: nome completo, estado civil, profissão, formação, endereço residência,
telefone(s) e e-mail pessoal), FIRMO E DECLARO, para todos os fins de direito
e sob minha inteira responsabilidade, a qual assina de maneira espontânea,
sem coação, ameaça, dolo, erro, lesão, fraude, estado de perigo,
constrangimento, ou qualquer outro tipo de vício de consentimento, sendo-o
feito de forma de livre e espontânea vontade, que cumpro plenamente os
requisitos de habilitação do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº. 10.520/02, e
ainda:
1.

Declaro pleno conhecimento do Edital e total concordância com suas
Cláusulas, tendo plena consciências dos prazos legais para discordância;

2.

Que todas as afirmações, declarações, ações orais ou manuscritas são
verdadeiras e compreendo que se falsa for, estarei sujeito às penalidades
previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro;

3.

Que todos os documentos, certidões, atos de qualquer espécie, são
verdadeiros, e compreendo que se falso for, estarei sujeito às penalidades
previstas no art. 301 a 305 e 307 do Código Penal Brasileiro;

4.

Que os preços praticados foram calculados considerando todos os
impostos, obrigações fiscais, taxas, contribuições, despesas e custos;

5.

Que a proponente e seus sócios não praticaram em momento algum a ação
prevista no art. 95 da Lei nº. 8.666/93, neste certame;

6.

Que não temos em nosso quadro técnico ou societário, pessoa que se
enquadre nos impedimentos do art. 9º da Lei nº. 8.666/93;

7.

Que tenho ciência da obrigação de acompanhar o controle dos contratos e
que a entrega em quantidades maiores do que as estabelecidas no
instrumento contratual não cria ônus para a administração, não cabendo
realizar qualquer cobrança;

8.

Autorizo o Pregoeiro do Pregão em tela a realizar diligências sobre a
veracidade dos documentos acostados a este certame, obter cópias e
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informações da empresa e seus sócios, para fins de verificar a veracidade
de documentos de habilitação, escrituração fiscal, capital social,
patrimônio líquido, etc., podendo realizar tais diligências junto à Receita
Federal do Brasil – RFB, Juntas Comerciais, Secretarias de Fazendas
Estadual ou Municipal, Contadores responsáveis, podendo requerer
destes, cópia de certidão de inteiro teor de qualquer natureza, nos termos
da Portaria RFB Nº 1384, de 09 de Setembro de 2016;

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
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9.

Que entregarei no prazo de 03 (três) dias úteis quaisquer documentos
diligenciados pelo Pregoeiro, que seja protegido por sigilo fiscal, como o
Imposto de Renda, com a finalidade de comprovar a veracidade de dados
indicados nas peças acostadas na proposta e documentos de habilitação,
tais como custos, capital social, patrimônio líquido, conta caixa, conta
banco, investimentos, e demais documentos que a administração publicar
entender cabível solicitar.

10. Que atendo aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade
socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em
conformidade com as Leis Ambientais vigentes.
11. Que tenho conhecimento e concordo plenamente que na eventual negação
de assinar a ATA de Registro de Preço ou o Contrato, poderá ser penalizado
com suspensão de licitar com o Município pelo prazo de 12 (doze) meses,
com inclusão da penalidade no Cadastro de Empresas Inidôneas e
Suspensa, sem prévio processo administrativo, independente de outras
penalidades decorrentes de processo administrativo ou judicial.
12. Declaro sob as penalidades da Lei que não estou impedido de licitar com
a administração pública e não sofri quaisquer penalidades de suspensão,
conforme registro no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, do Portal da Transparência do Governo Federal; Governos Estaduais
e com o Governo Municipal, em qualquer dos seus poderes;
13. Declaro que conheço as várias leis e convenções aplicáveis no Brasil que
proíbem atos de corrupção e outros atos lesivos contra a administração
pública, dentre elas a Convenção Anticorrupção da OCDE, a Convenção
das Nações Unidas contra a Corrupção (Decreto Federal n° 5.687/06), o
Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n°
8.429/1992), Lei n° 9.613/98 e a Lei n° 12.846/2013, doravante
denominadas, em conjunto, “Leis Anticorrupção”. Em todas as atividades
e atos relacionados à execução do presente Certame, comprometo-me a
cumprir e fazer cumprir, por mim e por meus administradores,
colaboradores e terceiros, rigorosamente, as Leis Anticorrupção.
14. Obrigo-me, de forma irrevogável, a não prometer, oferecer, dar, patrocinar,
incentivar, obrigar ou concordar, direta ou indiretamente, com subornos,
fraudes, tráfico de influência, extorsão, vantagem indevida (seja em
dinheiro, presentes, descontos, favores ou qualquer outra coisa de valor),
a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada, nem praticar
quaisquer dos atos vedados pelas Leis Anticorrupção. Comprometo-me,
ainda, a adotar as melhores práticas de governança com o objetivo de
prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de
dinheiro, de acordo o disposto no artigo 7º, inciso VIII, da Lei n°
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12.846/2013 e na Lei n° 9.613/98 e suas respectivas modificações e
regulamentações.
15. Observo e farei observar, por nossos fornecedores, prepostos, empregados,
colaboradores em geral, prestadores e subcontratados, se admitida
subcontratação, o mais alto padrão de ética e integridade durante todo o
processo de contratação e execução deste Contrato. É nosso dever treinar
nossos empregados e colaboradores em geral acerca de condutas éticas e
do combate à corrupção.
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16. Declaro que nos últimos 05 (cinco) anos não fui objeto de nenhuma
investigação, inquérito ou processo administrativo ou judicial relacionado
ao descumprimento das Leis Anticorrupção ou de lavagem de dinheiro, e
que minha atividade está em conformidade com estas leis.
17. Declaro, ainda, que não há qualquer agente público ou pessoa a ele
relacionada que receberá, direta ou indiretamente, benefícios ou
vantagens em decorrência do presente Certame, assumindo inteiramente
total responsabilidade por ações dolosas ou culposas que venham a
caracterizar crime de improbidade administrativa, independente de
processo em trânsito e julgado.
18. Tenho ciência que qualquer violação das Leis Anticorrupção ou da
presente Cláusula (Leis Anticorrupção) - será considerada uma infração
grave a este Certame, consistindo justa causa para rescisão motivada de
eventual contratação, conferindo a Contratante o direito de declarar
rescindido imediatamente o presente Contrato, sem qualquer ônus ou
penalidade, ficando a Contratada responsável pelas perdas e danos a que
der causa, nos termos da lei.
19. Que conheço os preceitos da Lei Federal nº. 8.429/1992 – Lei de
Improbidade Administrativa, da Lei 8.666/1993, especialmente os arts. 86
a 108, Lei 12.846/13 – Lei Anticorrupção, Lei n. 8.137/90 – Crimes de
Ordem tributária.
20. Que a proposta apresentada para participar do presente Certame foi
elaborada de maneira independente pelo proponente, e o conteúdo da
proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
21. Declaro que cumprimos o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da
Constituição Federal, será comprovado mediante documento firmado pelo
interessado ou seu representante legal, em que declare, sob as penas da
lei, que não emprega mão-de-obra que constitua violação ao disposto
naquele preceito constitucional, salvo na qualidade de jovem aprendiz nos
termos da legislação específica.
22. Declaro, por fim, que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta
declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.
_______/___, _____ de ______ de 20___
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
Qualificação
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ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N°____ /_______
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EMENTA: Contrato que celebra o
município de Trindade e a empresa
______________.
O MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DA PERNAMBUCO, órgão da
administração Pública em Geral, natureza Jurídica Município, sediada na Av,
Central Sul, 160, Centro, Trindade, cadastrada no CNPJ nº 11.040.912/000103, e-mail oficial: licitacao@trindade.pe.gov.br, neste ato representada pela
Excelentíssima Senhora Helbe da Silva Rodrigues Nascimento, brasileira,
casada, Prefeita Municipal, in fine, torna publico o presente certame nos termos
que se segue:
CONTRATADA: empresa _______, pessoa jurídica de direito privado, com sede
na _______________ n.º __, _____, na cidade de _______, inscrita no CNPJ/MF sob
o n.º ________________, neste ato representado por ___, inscrito no CPF/MF sob
o n.º ________________, residente e domiciliado na cidade de _________, de ora
em diante CONTRATADA, resolvem firmar instrumento contratual mediante as
seguintes cláusulas.
Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente
contrato, instruído no Processo Administrativo nº ___/2021, Pregão eletrônico
nº ___/2021, mediante as cláusulas e condições que se seguem:
1. SUPORTE JURÍDICO
1.1. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas
suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado, nos termos do caput do art. 54 da Lei
Federal 8.666/1993 e ainda o seguinte:
1.1.1. Lei Federal nº 4.320/1964 –Direito Financeiro Público;
1.1.2. Lei Federal 8.137/1990 – Crimes de Ordem Tributária e econômica;
1.1.3. Lei Federal nº. 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor;
1.1.4. Lei Federal nº 8.429/1992 – Improbidade Administrativa;
1.1.5. Lei Federal nº. 8.666/1993 – Licitações e Contratos;
1.1.6. Lei Federal 9.430/1996 – Tributação Federal;
1.1.7. Lei Complementar nº 101/2000 – Responsabilidade Fiscal;
1.1.8. Lei federal nº 10.406/2002 – Código Civil Brasileiro;
1.1.9. Lei Federal nº. 10.520/2002 – Regulamentação o Pregão;
1.1.10. Lei Complementar nº 123/2006 – Microempresas;
1.1.11. Lei Federal nº 12.527/2011 –Transparência Pública;
1.1.12. Decreto Federal nº 10.024/2019 – Regulamenta Pregão Eletrônico;
1.1.13. Lei Federal 14.065/2020 – Estado de Calamidade;
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1.1.14. Portaria nº 015/2021 – Comissão de Licitação e Pregoeiro;
1.1.15. Decreto Municipal nº 008/2021 – Regulamenta o Registro de Preço;
1.1.16. Decreto Municipal nº 009/2021 – Regulamenta o Pregão Eletrônico;
2. DO OBJETO
2.1. Constitui objeto nos termos do inciso I do art. 55 da Lei Federal
8.666/1993, do presente instrumento a: ________________________.
3. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
3.1. O objeto deste contrato deverá seguir a rigor as especificações técnicas
descritas em sua proposta de preço, anexa a este contrato, de acordo com
a solicitação da CONTRATANTE, de imediato, in loco, após solicitação
oficial, a partir da assinatura do contrato e/ou emissão do empenho.
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4. DA FORMA DE PRESTAÇÃO
4.1. O objeto deste contrato deverá ser prestado quinzenalmente in loco, nos
termos deste instrumento;
4.2. As correspondências entre administração pública deverão ocorrer por
meio do e-mail _______ para o e-mail _____.
4.2.1. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA tomar medidas
tecnológicas para que o e-mail da CONTRATANTE chegue à sua
caixa entrada;
4.2.2. A licitante que mudar de e-mail deverá comunicar
imediatamente à CONTRATANTE por meio de ofício;
4.3.

A prestação dos
administração;

serviços

será

no

horário

de

expediente

da

4.4.

Na hipótese de entrega prestação de serviço de forma parcial do grafado
na nota fiscal, este não será liquidado e será declarado o descumprido
do prazo, cabendo aplicação das penalidades cabíveis.

4.5.

O não cumprimento do prazo previsto na alínea anterior acarretará a
CONTRATADA às penalidades previstas neste instrumento contratual;

4.6.

Não será permitida a substituição de contador por outro sem a anuência
da administração.

4.7.

A autorização de execução do contrato será expedida após a Contratada:

4.7.1. Prestar em até 03 (três) dias corridos da assinatura do contrato,
garantia de 05,00% (cinco por cento inteiros) do valor deste
contrato, nos termos do § 2º, II da Lei Federal nº 14.065/2020 e do
art. 56, § 2º da Lei 8.666/93, objeto da contratação, conforme caput,
§ 1º do Art. 56, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, com vigência
não inferior a 120 (cento e vinte) dias somado a vigência do Contrato.
Caso o licitado optar pela caução em títulos da dívida pública, deverá
este, ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definidos pelo Ministério da Fazenda. O licitante que optar
por garantia em dinheiro, deverá fazer depósito na conta corrente nº
______, agência _________ do Banco do Brasil S.A, em nome da
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Contratante, conforme disposto do Art. 56 § 1º, Incisos I, II e III da
Lei 8666/93. O licitado que optar por Seguro Garantia, deverá
apresentar apólice de seguro, emitido por financeira com registro no
Banco Central do Brasil – BANCEN, e devidamente regular e
autorizada para atuação de mercado de capitais. Os documentos de
apólice deverão ser autenticados digitalmente por meio de certificação
ICP-Brasil e deverá estar homologado e registrado pela
Superintendência de Seguros Privado – SUSEP ou órgão equivalente,
não sendo conhecida apólice de seguro que não estiver homologada
pela emissão no ato da licitação ou que não disponha de link para
verificação da autenticidade dela. O licitado que optar por Fiança
Bancária deverá apresentar o contrato firmado com Banco
regulamento autorizado a funcionar do Brasil pelo Banco Central do
Brasil – BANCEN. O licitante que optar por Título da Dívida Pública,
deverá apresentar Certificado de Autenticidade, da Atualização
Monetária com o prazo de validade atualizado, em conformidade com
o artigo 56, inciso I da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
4.7.2. Na virtude de o objeto incluir mão de obra, o Seguro garantia deverá
conter cláusula da garantia do contrato com cobertura Trabalhista ou
Previdenciária, e estando tacitamente acobertado a cobertura
Trabalhista e Previdenciária para as demais modalidades de garantia
acima descrito.
4.7.3. As garantias terão validade de 120 (cento e vinte dias) somado a
vigência do contrato, devendo ser renovado no eventual aditamento
de prazo.
5. DO PREÇO
5.1. O valor global para a prestação do objeto deste contrato é de
R$___________ (__________), que deverá ser de acordo com o recolhimento
do objeto.
6. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
6.1. O Contrato terá validade de ____ (_____) meses, finalizando em ____ de
______ de _____ contados da data da confecção deste instrumento grafado
na última página, limitando-se aos devidos créditos orçamentários, nos
termos do art. 57, caput e inciso I, da Lei 8.666/93, salvo os casos
previamente estabelecidos em lei, especialmente os ditames do art. 57,
incisos I, II, IV e V da Lei nº. 8.666/93.
7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1. A apresentação da Nota Fiscal de fatura deverá estar em total
conformidade com o presente instrumento contratual e sua proposta, e
deverá ser acompanhada dos documentos previstos no art. 29 da Lei nº.
8.666/93 e suas alterações posteriores, com vigência na data de
protocolo na administração pública.
7.2. Apresentar Relatório mensal dos serviços prestados e detalhamento de
custos indicado o valor do contrato referente a gasto com pessoal.
7.3. A Liquidação se dará após atesto de prestação dos serviços por meio do
gestor do contrato;
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7.4. Apresentar relação de Documentos solicitação na Habilitação Jurídica,
Fiscal e Técnica descrita no edital de licitação da qual decorre este
instrumento contratual.
7.5. Apresentar cópia do presente Contrato somados aos seus aditivos quando
houver.
7.6. Todos os pagamentos serão realizados na C/C ________, OP ___, AG_____
- Banco ______.
7.7. O pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias corridos, nos termos do art.
40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei nº. 8.666/93, a contar da efetiva
liquidação da despesa, nos termos do caput do art. 62 e art. 63 da Lei nº.
4.320/64.
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7.8. Na hipótese da aplicação de multas, só será permitido a liquidação da
Nota Fiscal e a efetuação do pagamento após comprovação de
recolhimento aos cofres públicos das multas aplicadas.
7.9. Na hipótese de existir mão de obra direta ou terceirizada na execução do
contrato, a contratada deverá apresentar junto com cada fatura cópia da
GFIP, relação de trabalhadores e comprovante de transmissão,
comprovando o devido recolhimento do FGTS e da Previdência Social do
mês anterior ao faturamento independente da apresentação das
Certidões Negativas de Débitos emitidas na internet.
8. DO REAJUSTE DE PREÇOS
8.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que
solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 01
(um) ano contado na forma apresentada no subitem que se seguirá, o
valor consignado neste Termo de Contrato será repactuado, competindo
à CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos,
apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e
posterior aprovação da CONTRATANTE.
8.2. Quando o reajuste se referir aos demais custos, a CONTRATADA
demonstrará a variação por meio de Planilha de Custos e Formação de
Preços e comprovará o aumento dos preços de mercado do objeto
abrangidos, considerando-se:
8.2.1. Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da
Administração;
8.2.2. As particularidades do contrato em vigência;
8.2.3. A nova planilha com variação dos custos apresentados;
8.2.4. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de
referência, tarifas públicas ou outros equivalentes;
8.2.5. Índice específico, setorial ou geral, que retrate a variação dos
preços relativos ao aumento do preço, desde que devidamente
individualizada na Planilha de Custos e Formação de Preços da
Contratada.
8.3. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de
custos alegada pela CONTRATADA.
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8.4. Os efeitos financeiros do reajuste ficarão restritos exclusivamente aos
itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura
existente.
8.5. A decisão sobre o pedido de reajuste deve ser proferida no prazo máximo
de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação e do fornecimento
dos comprovantes de variação dos custos.
8.6. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a
CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação
solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos
custos.
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8.7. Os atrasos por parte da administração, respeitando os casos previstos
em leis e normas expedidas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal,
serão reajustados pelo IGP-M, respeitando a carência de 90 (noventa) dias
corridos nos termos do art. 78, XV da Lei Federal nº 8.666/1993.
8.7.1. O valor do reajuste deverá ser acrescido ao contrato por meio de
apostila nos termos do art. 65, § 8º da Lei Federal nº
8.666/1993.
9. DO ÍNDICE DE REAJUSTE DE PREÇO
9.1.

O reajuste corresponderá ao percentual de desconto entre o preço
estimado no edital e o preço ofertado, aplicado sobre o valor médio da
época do reajuste;

9.2.

O reajuste poderá ocorrer a pedido da CONTRATADA ou por iniciativa
da CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA obrigada a realizar o
reajuste até o percentual estabelecido pela Lei Federal 8.666/1993;

9.3.

O reajuste poderá ter como base índices de preços oficiais, devendo a
administração adotar o IGP-M (FGV) que deverá ser apresentado
memorial de cálculo realizado por profissional registrado no Conselho
Regional de Economia, ou no Conselho Regional de Contabilidade ou em
Software desenvolvido pelo Banco Central do Brasil ou Receita Federal
do Brasil para tais fins de cálculo;

10. DO APOSTILAMENTO
10.1. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços
previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou
penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele
previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias
suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam
alteração do contrato, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebração de aditamento, nos termos do art. 65, § 8º da
Lei Federal nº 8.666/1993.
10.2. As apostilas deverão ser realizadas pela autoridade competente ou fiscal
do contrato, sendo de sua inteira responsabilidade realizar as anotações
no verso da primeira folha deste instrumento, no lado esquerdo,
devendo conter de forma sucinta e clara: a alteração, data, local e
assinatura do autor;
11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO EMPENHO
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11.1. Os recursos para cobertura das despesas, decorrentes da execução do
objeto contratado, correrão à conta do Programa de Trabalho consignado
no Orçamento do Município: 00.00.339035.00.
11.2. Nota de Empenho7 nº _______________________________.
11.3. As despesas do ano subsequente estarão submetidas à dotação
orçamentária própria prevista para atendimento a presente finalidade, a
ser consignada à Lei Orçamentária do Município.
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12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1.

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto deste Contrato,
utilizando-se de empregados treinados, sem antecedentes criminais por
improbidade ou prevaricação e de bom nível moral na prestação dos
serviços em conformidade com o objeto.

12.2.

Prestar esclarecimento a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos
noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer
irregularidade observada em função da execução do objeto, bem assim
tomar providências necessárias imediatas para a correção, evitando
repetição dos fatos.

12.3.

Acatar as orientações do Fiscal do Contrato ou seu representante legal,
sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da
CONTRATANTE.

12.4.

Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e a
prevenção de acidentes.

12.5.

Recrutar, em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os
empregados necessários à perfeita execução dos objetos, cabendo-lhe
arcar com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de
quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora, sem
qualquer solidariedade com a CONTRATANTE, ficando vinculada, se
motivadamente for necessário, por força de exigência dos Controles
externo e/ou interno, apresentar ao Fiscal do Contrato comprovação do
recolhimento do FGTS, INSS, referente à força de trabalho alocado nas
atividades, objeto do Contrato, sob pena de não serem liberados os
pagamentos das faturas apresentadas pela CONTRATADA.

12.6.

Dispor de quadro de pessoal suficiente para garantir a execução do
objeto – cumprindo os prazos previstos neste instrumento, sem
interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta
ao trabalho, demissão e outras análogas obedecidas às disposições da
legislação trabalhista vigente.

12.7.

Manter, para atendimento dos pedidos, prepostos durante todo o
período de vigência do Contrato, sem ônus para a CONTRATANTE.

12.8.

Providenciar para que todos os seus empregados, em atividade nas
dependências da CONTRATANTE, cumpram as normas de segurança
internas relativas aos locais onde será entregue o objeto.

12.9.

Exigir de seus empregados que se mantenham uniformizados e
identificados por crachás com fotografias recentes, obedecendo às

7

Conforme art. 58, 60 e 61 da Lei Federal 4.320/1964.
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normas disciplinares do Controle Interno deste Município, sem qualquer
vínculo empregatício com o CONTRATANTE, quando for necessária sua
permanência dentro das dependências da administração pública.
12.10. Responsabilizar-se pelas despesas médicas e hospitalares com seus
empregados, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão como
durante a vigência do contrato de trabalho, bem como dos servidores e
terceiros no caso de acidentes que venham a ocorrer durante a
prestação do objeto, não cabendo qualquer ônus para a administração;
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12.11. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da
CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da
execução do objeto do Termo de Referência, devendo orientar os
empregados nesse sentido.
12.12. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
12.13. Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus
empregados ao pagamento da fatura, pela CONTRATANTE.
12.14. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sob pena de
rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções;
12.15. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou
penal, relacionadas a esse processo licitatório e respectiva apólice de
seguro, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou
continência;
12.16. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando,
em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no
desempenho de suas funções ou em conexão com eles, ainda que
acontecido em dependência da CONTRATANTE.
12.17. Assumir todos os possíveis danos físicos e materiais causados a
CONTRATANTE ou a terceiros, advindo de imperícia, negligência,
imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da
execução de suas funções;
12.18. É vedada à veiculação de publicidade acerca deste contrato, assim como
a reprodução, divulgação ou utilização de quaisquer informações de que
os profissionais alocados tenham tomado ciência em razão da execução
dos serviços prestados, sem o consentimento, por escrito, do Gestor do
Contrato e/ou da CONTRATANTE;
12.19. Realizar a prestação dos serviços em conformidade e no prazo
estabelecido neste instrumento.
12.20. Acompanhar o controle dos contratos, se responsabilizando pelas
entregas em quantidades maiores do que as estabelecidas no
instrumento contratual sem a devida formulação legal, fora do
estabelecido no contrato etc., em todos os casos, a prestação em excesso
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não cria ônus para a administração, não cabendo a CONTRATADA
realizar qualquer cobrança.
12.21. Refazer os serviços com em desconformidade no prazo máximo de 72
(setenta e duas) horas a contar da notificação, quando identificado pela
CONTRATANTE nos primeiros 90 (noventa) dias de uso conforme art. 18
e 26 do Código de Defesa do Consumidor;
12.22. Comunicar imediatamente a CONTRATANTE, por escrito, qualquer
irregularidade que comprometa ou inviabilize o fornecimento do objeto.
12.23. Comprovar a regularidade junto ao Ministério do Trabalho – Delegacia
Regional do Trabalho, por meio da apresentação dos recibos do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, relativo mês da
prestação do serviço constante da fatura (Lei nº 4.923/65);
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12.24. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta
contratação;
12.25. A contratada tem a obrigação do contratado de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, nos termos do inciso XIII, art. 55 da Lei Federal nº
8.666/1993, podendo a qualquer tempo o gestor do contrato diligenciar
a apresentação de qualquer documento previsto no edital;
12.26. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão
interessado.
12.27. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
12.28. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública
a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações,
inclusive perante o Registro de Imóveis.
12.29. COLETA: Para o processo de coleta devem ser adotados de forma clara e bem
definida a partir dos seguintes critérios:
12.29.1. Horários estabelecidos para a coleta;
12.29.2. Profissional destinado ao acompanhamento, bem como a pesagem durante
a coleta e desconto do peso do recipiente (TARA);
12.29.3. Uso de equipamentos adequados, conforme a regulamentação (RDC
306/02).
12.29.4. Utilização da balança para a pesagem com selo atualizado do INMETRO;
12.29.5. Rotas definidas.
12.30. ACONDICIONAMENTO:
12.30.1. Saco – branco leitoso.
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12.30.2. Os resíduos sólidos em saúde devem ser claramente acondicionados em
sacos plásticos brancos.
12.30.3. O material perfuro cortante deve ser acondicionado em embalagens rígidas
de plástico, papelão ou metal e possuir cor dominante amarela com
simbologia internacional para material infectante. Os sacos e as embalagens
serão fornecidos pela empresa contratada mediante certificado de
conformidade com as normas vigentes, inclusive as da ABNT.
12.30.4. As bobonas devem seguir os critérios estabelecidos pela ABNT e ANVISA.
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12.31. ARMAZENAMENTO: A armazenagem externa deve ser feita em recipiente
com tampa, com simbologia internacional para resíduo infectante em locais
abrigados e com acesso previsto para funcionários autorizados. Após a coleta o
recipiente de armazenamento deverá ser entregue devidamente limpo e
desinfetado objetivando nova utilização.
12.32. TRANSPORTE: Os resíduos infectados deverão ser colocados em veículos com
carroceria metálica fechada estanque, de fácil operação de carga e descarga, e
lavados com produtos desinfetantes seguindo os critérios da ANVISA e demais
órgão de Controle Sanitário.
12.33. DESTINAÇÃO FINAL: O resíduo de saúde coletado deverá receber
tratamento térmico, assim como destino final por estabelecimento apropriado e
licenciado por órgão competente a cargo da contratada, ou incinerado conforme
determinação dos órgão de Controle do respectivo estado da Federação que
receberá a carga final.
13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
13.1.

Supervisionar a execução da prestação do objeto, promovendo o
acompanhamento e a fiscalização sob os aspectos quantitativos e
qualitativos, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

13.2.

Notificar, por escrito e verbalmente, à CONTRATADA sobre a ocorrência
de eventuais imperfeições no curso de prestação do objeto, fixando prazo
para a sua correção.

13.3.

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa
cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais.

13.4.

Prestar à CONTRATADA todas as informações solicitadas e necessárias
para o cumprimento do objeto;

13.5.

Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com
as obrigações assumidas pela empresa na sua proposta.

13.6.

Colocar à disposição da CONTRATADA os elementos e informações
necessárias à execução do objeto;

13.7.

Não permitir que o pessoal da CONTRATADA execute tarefas em
desacordo com as condições preestabelecidas.

13.8.

Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos serviços a
serem prestados.

13.9.

Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da
CONTRATADA que não mereça sua confiança, que embarace a
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fiscalização ou que se conduza de modo inconveniente ou incompatível
com o exercício de suas funções.
13.10. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção e vistoria dos serviços
prestados, ou já previamente em execução, colocados à sua disposição,
com a finalidade de verificar as condições em perfeita concordância com
a proposta e o Presente instrumento Contratual.
13.11. Realizar Auditoria por meio do Sistema de Controle Interno em todos os
procedimentos realizados pela CONTRATADA, sempre que entender
necessário;
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13.12. Requerer dos representantes técnicos da empresa, do administrador e
demais profissionais informações pertinentes a execução do contrato,
que deverá ser fornecida de imediato com carência máxima de 24 (vinte
e quatro) horas;
13.13. Atestar a prestação dos serviços, quando apresentadas na forma
estabelecida neste Termo, e após atesto e visto do Sistema de Controle
Interno.
13.14. Deduzir e recolher os tributos devidos na fonte sobre os pagamentos
efetuados à CONTRATADA.
13.15. Efetuar o pagamento mensal devido pela perfeita prestação dos serviços,
desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato.
13.16. Aplicar multas ou penalidades, quando do não cumprimento do
contrato ou ações previstas neste Termo;
13.17. Fazer deduzir diretamente da fonte multas e demais penalidades
previstas neste instrumento;
13.18. Atuar com poder de império suspendendo a execução do contrato sem
ônus para a administração a qualquer tempo, resguardando a
CONTRATADA de seus direitos adquiridos;
13.19. Rejeitar os serviços em desconformidade com o presente instrumento;
13.20. Rescindir o presente instrumento “unilateralmente” ou “bilateralmente”
por conveniência e oportunidade nos termos da legislação vigente;
13.21. Suspender a execução do contrato a qualquer tempo que for detectado
fraude no processo licitatório que decorreu este instrumento;
13.22. Suspender, sem danos para a administração, a execução do contrato se
a CONTRATADA se envolver em escândalos que mancham a sua
reputação ética e moral, até conclusão de processo administrativo que
deverá iniciar de ofício sob penas de responsabilidade para o gestor do
contrato;
13.23. Rescindir unilateralmente o presente instrumento na hipótese das
contas do gestor serem reprovadas no Tribunal de Contas do Estado de
Pernambuco, em decorrências de erros, imperícias e demais vícios que
decorra de má assessoramento, execução, inexecução, inércia,
prevaricação por parte da CONTRATADA, desde que devidamente
comprovada a culpa ou o dolo por meio de processo administrativo,
sendo assegurado o contraditória e ampla defesa.
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13.24. Abrir processo administrativo sempre que entender necessário para
apuração de fatos que possam acarretar prejuízos para a administração,
e constatado o dano ou a mera expectativa de dano, rescindir
unilateralmente o presente instrumento, sendo assegurado o
pagamento do serviço prestado, nos termos da legislação em vigor.
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13.25. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão
de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11%
(onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a
importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da
emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil
imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia,
observado o disposto no § 5o do art. 33 da Lei Federal 8.212/1991.
13.26. A Administração Pública responde solidariamente com o contratado
pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos
termos do art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
13.27. Inexistindo a retenção nos termos da cláusula anterior, a administração
executará a caução até o limite da dívida e este sendo insuficiente fará
a cobrança na via judicial, podendo suspender a execução do presente
contrato e rescindi-lo unilateralmente nos termos previstos na lei federal
8.666/1993.
14. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
14.1.

A execução do Contrato, nos termos do § 1º do art. 67 da lei nº
8.666/93, será acompanhada e fiscalizada por servidores
especificamente designados, por Portaria, como Representantes da
Administração, que anotará, em registro próprio, todas as ocorrências
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento
das cláusulas contratuais.

14.2.

O Fiscal deste contrato será o Sr. ________________________ em exercício
no ato da entrega do objeto, assumindo total responsabilidade pela
execução do presente instrumento, ou profissional designado por meio
de portaria ou decreto especifica que deverá ser juntada posteriormente
a este instrumento.

14.3.

Compete ao Sistema de Controle Interno fiscalizar a execução do
presente contrato, inclusive fiscalizar as ações ou omissões do fiscal do
contrato definido na cláusula anterior, e informar a autoridade
competente ou preposto qualificado como representante da contratante
os atos praticados pelo fiscal, assim como responder solidariamente
pelas ações, omissões ou inércia na fiscalização do presente
instrumento, sendo plenamente proibido a fiscalização de contratos por
amostragem.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e arts. 86 e 87 da
Lei nº. 8.666/93 ficarão impedidas de licitar e contratar com o Município
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo
das multas previstas neste Termo/Contrato e demais cominações legais,
a CONTRATADA que:
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15.1.1. Apresentar documentação falsa;
15.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
15.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
15.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida no contrato;
15.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;
15.1.6. Fizer declaração falsa;
15.1.7. Cometer fraude fiscal;
15.1.8. Descumprimento das demais cláusulas;
15.1.9. Contribuir por imperícia e negligência ou prevaricação;
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15.1.10. Perder prazos juntos aos órgãos fiscalizadores, inclusive o poder
legislativo municipal e o Sistema de Controle Interno do Município;
15.1.11. Ou incorrer em quaisquer práticas contidas nos artigos 296 a 305,
397, 308, 311-A, 317 e 319 do Decreto-Lei 2.848 de 07 de dezembro
de 1940.
15.2. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante
vencedora o contraditório e a ampla defesa que deverá ser apresentado
no prazo de 03 dias.
15.3. Sem prejuízo das sanções previstas no item anterior, com fundamento
nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita,
no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração,
inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa,
as seguintes aplicações:
15.3.1.

Advertência:

15.3.1.1. São motivos para advertência: comportamento dos funcionários e
colaboradores incompatível com as regras da sociedade, tais como
uso de linguagem obscena, indelicada que exponha funcionários
públicos ao ridículo e desonra.
15.3.2.

Multa de:

15.3.2.1. 1,00 % (um por cento) ao dia sobre o valor total do pedido, no caso
de atraso injustificado para atendimento dos prazos estabelecidos
até o limite de cinco dias corridos;
15.3.2.2. 3,00% (três por cento) ao dia sobre o valor total do pedido após o
décimo dia de perda do prazo no atraso injustificado, até o limite
de cinco dias;
15.3.2.3. 5,00% (cinco por cento) sobre o valor total do pedido para atrasos
superior a 10 dias e suspensão imediata do contrato;
15.3.2.4. 10,00% (dez por cento) sobre o valor total do contrato para
empresas que cometer atos públicos de racismo, discriminação por
orientação sexual, religião, raça, cor, política e qualquer tipo de
discriminação prevista em lei, incluindo apologia ao crime, a atos
contra as instituições democráticas e apologia ao terrorismo e ao
nazismo nos termos da Lei Federal 7.716/1989.
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15.3.3.

Suspensão:
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15.3.3.1. a suspensão da execução do contrato, por ordem escrita da
Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem
o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada
a situação
15.3.3.2. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou
parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão
do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a
situação; e
15.3.3.3. a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou
objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto.
15.3.4.

Rescisão contratual:

15.3.4.1.

Rescisão Unilateral do presente instrumento nos termos do art.
77 a 79, inciso I, da Lei 8.666/93 se dará quando:

15.3.4.1.1. não houver cumprimento de
especificações, projetos ou prazos;

cláusulas

contratuais,

15.3.4.1.2. houver cumprimento irregular de cláusulas contratuais,
especificações, projetos e prazos;
15.3.4.1.3. houver lentidão do seu cumprimento, levando a
Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da
obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
15.3.4.1.4. houver o atraso injustificado no início da obra, serviço ou
fornecimento;
15.3.4.1.5. houver a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento,
sem justa causa e prévia comunicação à Administração
15.3.4.1.5.1. Em todos os casos de comunicação, está no terá efeitos
quando houver deferimento do pedido pelo gestor do
contrato;
15.3.4.1.6.

houver a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a
associação do contratado com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, não admitidas no edital e no contrato;
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15.3.4.1.7.

houver o desatendimento das determinações regulares da
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execução, assim como as de seus superiores

15.3.4.1.8.

houver o cometimento reiterado de faltas na sua execução,
anotadas em registro próprio;

15.3.4.1.9.

houver a decretação de falência ou a instauração de
insolvência civil;

15.3.4.1.10. houver a dissolução da sociedade ou o falecimento do
contratado;
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15.3.4.1.11. houver a alteração social ou a modificação da finalidade ou
da estrutura da empresa, que prejudique a execução do
contrato;
15.3.4.1.12. houver razões de interesse público, de alta relevância e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado
o contratante e exaradas no processo administrativo a que se
refere o contrato; e
15.3.4.1.13. houver a ocorrência de caso fortuito ou de força maior,
regularmente comprovada, impeditiva da execução do
contrato.
15.3.4.1.14. houver processamento de nova licitação com as mesmas
condições e obtenção de preços inferior ao fixando neste
instrumento, mesmo estando o presente em vigência;
15.3.4.1.15. Não prestação da caução prevista neste instrumento no
prazo previsto;
15.3.4.1.16. Praticar perjúrio por meio de seus sócios, contador
responsável ou preposto, além das penalidades previstas no
art. 342 do Código Penal Brasileiro.
15.4.

O valor da multa, aplicada será descontado imediatamente no
pagamento subsequente, sendo ainda aplicado juros de mora de 1,00%
(um por cento) ao mês.

15.5.

Na impossibilidade de desconto no pagamento subsequente, será
liquidado do seguro caução previsto neste instrumento.

15.6.

após o regular processo administrativo, será: descontado de
pagamentos
eventualmente
devidos
pelo
CONTRATANTE
à
CONTRATADA, ou protestado em cartório de protestos, SERASA e SPC.

15.7.

As sanções previstas nestes instrumentos poderão ser aplicadas
cumulativamente, exceto as multas escalonadas por datas, e a multa de
advertência.

15.8.

No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou
seja, na fase da defesa prévia, o CONTRATANTE poderá fazer a retenção
do valor correspondente à multa, até a decisão final da defesa prévia.
Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo
CONTRATANTE, o valor retido correspondente será depositado em favor
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da CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias úteis a contar da data da
decisão final da defesa apresentada.
15.9.

Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha na execução
do contrato, o não recolhimento do FGTS dos empregados e das
contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do
salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação, que poderá dar
ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação das multas e
da declaração de impedimento para licitar e contratar com o município,
nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.
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15.10. A Aplicação da penalidade de rescisão contratual ou suspensão
repercutirá sobre todos os demais atos pertencentes ao mesmo
contratante.
15.11. O Contrato será rescindido unilateralmente se a contratada ou qualquer
de seus sócios forem condenados pelos crimes previstos no arts. 89 a
88 da Lei Federal 8.666/1993 ou lei que tenha a substituir os presentes
crimes em especial a nova lei de licitações e contrato que tramita no
Congresso Nacional; os crimes previstos na Lei Federal 8.137/990; os
crimes definidos na Lei Federal 8.429/992 e demais crimes contra a
ordem pública;
15.12. Havendo suspensão contratual, será dado aviso com antecedência
mínimo de 05 dias e máximo de 08 dias corridos, nos termos do art.
599, § único do Código Civil - CC e art. 109, I ‘e’ e ‘f’ da Lei Federal
8.666/1993, no que for melhor conveniente para a administração em
manifesta observância ao poder de império da administração pública.
16. DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO
16.1. O inadimplemento de cláusula estabelecida neste Contrato, por parte da
CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de rescindi-lo,
mediante notificação via Diário Oficial quando fracassados outros meios.
16.2. Os casos de rescisão contratual comprovada as hipóteses previstas no
art. 77 e 78 da Lei Federal 8.666/1993, serão formalmente motivados,
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
16.3. Na rescisão contratual deverá ser considerada a natureza e a gravidade
da infração cometida e os danos que dela provierem para a Administração
Pública.
16.4. Havendo rescisão nos termos dos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal
nº 8.666/1993, a Administração fará execução imediata do valor da
apólice ou caução;
16.5. Ao CONTRATANTE é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos
termos do art. 79, inciso I, da Lei n. 8.666/1993, aplicando-se, no que
couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo
artigo, bem como as do art. 80 da mesma Lei.
16.6. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de:
16.6.1. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
16.6.2. Indenizações e multas;
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16.6.3. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos.
17. DA IMPORTAÇÃO
17.1. É vetado a importação do objeto, salvo se não exista produto igual o
similar no Território Brasileiros nos termos da cláusula inciso II e III, do
§ 3º da Lei Federal 8.666/1993 ou existir comprovadamente uma crise
de abastecimento em território nacional decorrente de fatos imprevisto,
sem data limite de término e esta situação tenha sido decretada como
calamidade pública, emergenciais ou outros meios oficiais, inclusive
midiáticos;
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17.2. Havendo exportação de produtos ou matéria prima de qualquer natureza,
a contratada deverá apresentar comprovante de regularidade com o
Siscomex junto a Receita Federal do Brasil;
17.3. Os produtos importados deverão ser convertidos para a moeda corrente
nacional utilizando taxa de cambio, tendo o Real como moeda corrente e
o dólar americano representando a moeda d qualquer outro país,
respeitando as diretrizes e normas estabelecidas pelo Banco Central do
Brasil – BC e Receita Federal do Brasil - RFB;
18. NORMAS ANTICORRUPÇÃO
18.1.

A CONTRATADA declara que conhece as várias leis e convenções
aplicáveis no Brasil que proíbem atos de corrupção e outros atos lesivos
contra a administração pública, dentre elas a Convenção Anticorrupção
da OCDE, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Decreto
Federal n° 5.687/06), o Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade
Administrativa (Lei n° 8.429/1992), Lei n° 9.613/98 e a Lei n°
12.846/2013,
doravante
denominadas,
em
conjunto,
“Leis
Anticorrupção”. Em todas as atividades e atos relacionados à execução
do presente Contrato, compromete-se a CONTRATADA a cumprir e fazer
cumprir, por si e por seus administradores, colaboradores e terceiros,
rigorosamente, as Leis Anticorrupção.

18.2.

A CONTRATADA declara ainda que conhece as disposições relacionadas
com o combate à corrupção, seja ela pública ou privada, e comprometese a cumprir fielmente as disposições, comprometendo-se ainda a
denunciar à CONTRATANTE qualquer infração a essas disposições que
venha a ser do seu conhecimento, na forma disciplinada na Lei Federal
8.429/1993;

18.3.

Obriga-se a CONTRATADA, de forma irrevogável, a não prometer,
oferecer, dar, patrocinar, incentivar, obrigar ou concordar, direta ou
indiretamente, com subornos, fraudes, tráfico de influência, extorsão,
vantagem indevida (seja em dinheiro, presentes, descontos, favores ou
qualquer outra coisa de valor), a agente público, ou a terceira pessoa a
ele relacionada, nem praticar quaisquer dos atos vedados pelas Leis
Anticorrupção. Compromete-se, ainda, a adotar as melhores práticas de
Governança com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude,
práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus administradores,
colaboradores, prepostos ou terceiros, de acordo o disposto no artigo 7º,
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inciso VIII, da Lei n° 12.846/2013 e na Lei n° 9.613/98 e suas
respectivas modificações e regulamentações.
18.4.

A CONTRATADA deverá observar e fazer observar, por seus
fornecedores, prepostos, empregados, colaboradores em geral,
prestadores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto
padrão de ética e integridade durante todo o processo de contratação e
execução deste Contrato. É dever da CONTRATADA treinar seus
empregados e colaboradores em geral acerca de condutas éticas e do
combate à corrupção.

18.5.

A CONTRATADA declara que nos últimos 05 (cinco) anos não foi objeto
de nenhuma investigação, inquérito ou processo administrativo ou
judicial relacionado ao descumprimento das Leis Anticorrupção ou de
lavagem de dinheiro, e que suas atividades estão em conformidade com
estas leis.

18.6.

A CONTRATADA declara, ainda, que não há qualquer agente público ou
pessoa a ele relacionada que receberá, direta ou indiretamente,
benefícios ou vantagens em decorrência do presente Contrato.

18.7.

Toda documentação de cobrança a ser emitida nos termos deste
Contrato deverá estar acompanhada de fatura/nota fiscal detalhada,
contendo discriminação dos serviços prestados, conforme o caso. A
CONTRATADA obriga-se a manter livros, contas, registros e faturas
fidedignos e consistentes com as operações a que correspondem.
Considerando os propósitos na presente Cláusula, a CONTRATADA
concorda e autoriza que, na hipótese de indícios de irregularidades ou
de quaisquer práticas ilícitas, a CONTRATANTE, seja diretamente ou
por meio de pessoas por ela formalmente indicadas a tal fim, possa
inspecionar o local de execução do CONTRATO e auditar todos os
documentos, contas e registros relacionados à contratação e à execução
do objeto deste CONTRATO.

18.8.

Qualquer violação, por parte da CONTRATADA, das Leis Anticorrupção
ou da presente Cláusula (Leis Anticorrupção) - será considerada uma
infração grave a este Contrato, e consistirá justa causa para sua
rescisão motivada, conferindo à CONTRATANTE o direito de declarar
rescindido imediatamente o presente Contrato, sem qualquer ônus ou
penalidade, ficando a CONTRATADA responsável pelas perdas e danos
a que der causa, nos termos da lei aplicável.

18.9.

O presente Contrato poderá ser imediatamente rescindido pela
CONTRATANTE, ainda, na hipótese de participação ou envolvimento
comprovado da CONTRATADA, diretamente ou indiretamente, em
práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas e/ou
obstrutivas (conforme Diretrizes e definições do Banco Mundial), ou em
lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores (conforme
Lei n° 9.613/98), seja na execução do presente Contrato ou em
quaisquer outros Contratos em que figurar como CONTRATADA, seja
com entes públicos ou privados.

18.10. A CONTRATADA notificará prontamente, por escrito, a CONTRATANTE
a respeito de qualquer suspeita ou violação do disposto nas Leis
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Anticorrupção ou às disposições desta Cláusula – Leis Anticorrupção –
ou de qualquer suspeita de participação em práticas de suborno ou
corrupção, assim como o descumprimento de qualquer declaração
prevista na Lei Federal 8.429/1993.
19. DAS VEDAÇÕES
19.1. É vedado à CONTRATADA:
19.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação
financeira;
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19.1.2. Interromper a prestação dos serviços sob alegação de inadimplemento
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei;
19.1.3. Veicular a execução ou inexecução do contrato a propaganda ou
anúncios de qualquer espécie ou pretexto a partidos políticos ou seus
integrantes, mídia e afins, sendo permitido somente para todos os fins
de discordância contratual ou inadimplência o devido processo legal –
administrativamente ou via judicial;
19.1.4. Na existência de processo judicial fica a CONTRATADA proibida de
expor a terceiros sem autorização expressa da CONTRATANTE ou do
magistrado os motivos do litígio, os acordos firmados, os prejuízos
acumulados e qualquer outra informação, pelo prazo de 05 (cinco) anos
a contar da conclusão do processo.
20. DOS CASOS OMISSOS
20.1.

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993 e na Lei nº 10.520, de
2002 e demais normas federais, estaduais e municipais aplicáveis à
espécie, e em sua inércia a jurisprudência do Tribunal de Contas da
União sobre a temática ou a Jurisprudência do Prof. Marçal Justen
Filho, nos termos do inciso XII, art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993;

21. DA PUBLICIDADE
21.1.

A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus
aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do
mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias
daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, nos
termos do parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993
ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei.

22. DA ASSINATURA
22.1.

O prazo de convocação não poderá ser prorrogado, mesmo quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso, nos termos do § 1º do
art. 64 da Lei Federal nº 8.666/1993 visto tratar-se de assinatura digital
nos termos da Medida Provisória 2.200-1.

22.2.

O Presente instrumento deverá ser assinado exclusivamente por meio
digital, com certificado homologado ICP-Brasil, através do sítio:
www.portaldeassinaturas.com.br.

22.3.

O presente instrumento dispensa testemunhas nos termos do art. 221
da Lei Federal nº 10.406/2002 e artigos 54 e 55 da Lei Federal
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8.666/1993.
22.4.

A assinatura do presente, constitui concordância com todas as suas
cláusulas, renunciando qualquer outra por mais privilegiada que se
configure.

23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
23.1.

As empresas enquadradas no inciso V do § 2º e no inciso II do § 5º do
art. 3º desta Lei deverão cumprir, durante todo o período de execução
do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislação, nos termos do caput do
art. 66-A da Lei Federal nº 8.666/1993.
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24. DO FORO
24.1.

Fica este instrumento vinculado ao edital de licitação e à proposta final
acostada nos autos do processo, nos termos do inciso XI, do art. 55 da
Lei Federal nº 8.666/1993;

24.2.

Nos termos § 2º do art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993, fica designado
o foro da Sede da Contratante para dirimir qualquer questão contratual,
salvo o disposto no § 6º do art. 32 da citada lei, renunciando
expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que se configure.

Trindade/PE, ____ de _______ de 2021.
[assinado digitalmente]
NOME DO ORDENADOR DE DESPESA
Cargo, emprego ou função

[assinado digitalmente]
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
Qualificação
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ANEXO V
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Processo Licitatório ___/____
Pregão Eletrônico - SRP Nº. ___/____

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BF58-5A95-2711-3071.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. ____/____

O MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DA PERNAMBUCO, órgão da
administração Pública em Geral, natureza Jurídica Município, sediada na Av,
Central Sul, 160, Centro, Trindade, cadastrada no CNPJ nº 11.040.912/000103, e-mail oficial: licitacao@trindade.pe.gov.br, neste ato representada pela
Excelentíssima Senhora Helbe da Silva Rodrigues Nascimento, brasileira,
casada, Prefeita Municipal, in fine, torna publico o presente certame nos termos
que se segue:
CONTRATADA: empresa _______, pessoa jurídica de direito privado, com sede
na _______________ n.º __, _____, na cidade de _______, inscrita no CNPJ/MF sob
o n.º ________________, neste ato representado por ___, inscrito no CPF/MF sob
o n.º ________________, residente e domiciliado na cidade de _________, de ora
em diante CONTRATADA, resolvem firmar instrumento contratual mediante as
seguintes cláusulas.
Resolvem firmar o presente Ata de Registro de Preço mediante as seguintes
cláusulas.
1. SUPORTE JURIDICO
1.1.
O presente instrumento tem como suporte jurídico:
1.1.1. Lei Federal nº 4.320/1964 –Direito Financeiro Público;
1.1.2. Lei Federal 8.137/1990 – Crimes de Ordem Tributária e econômica;
1.1.3. Lei Federal nº. 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor;
1.1.4. Lei Federal nº 8.429/1992 – Improbidade Administrativa;
1.1.5. Lei Federal nº. 8.666/1993 – Licitações e Contratos;
1.1.6. Lei Federal 9.430/1996 – Tributação Federal;
1.1.7. Lei Complementar nº 101/2000 – Responsabilidade Fiscal;
1.1.8. Lei federal nº 10.406/2002 – Código Civil Brasileiro;
1.1.9. Lei Federal nº. 10.520/2002 – Regulamentação o Pregão;
1.1.10. Lei Complementar nº 123/2006 – Microempresas;
1.1.11. Lei Federal nº 12.527/2011 –Transparência Pública;
1.1.12. Decreto Federal nº 10.024/2019 – Regulamenta Pregão Eletrônico;
1.1.13. Lei Federal 14.065/2020 – Estado de Calamidade;
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1.1.14. Portaria nº 015/2021 – Comissão de Licitação e Pregoeiro;
1.1.15. Decreto Municipal nº 008/2021 – Regulamenta o Registro de Preço;
1.1.16. Decreto Municipal nº 009/2021 – Regulamenta o Pregão Eletrônico;
2. DO OBJETO
2.1.

Objeto _________________.

3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
3.1.

O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

4. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)
4.1.

São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

4.1.1. Fundo Municipal de Saúde - FMS;

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BF58-5A95-2711-3071.

5. VALIDADE DA ATA
5.1.

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a
partir de sua assinatura, não podendo ser prorrogada, em conformidade
com o art. 12 do Decreto nº 7.892/13.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO
6.1.

A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em
intervalos não Inferiores a 90 (noventa dias) dias, a fim de verificar a
vantagem dos preços registrados nesta ATA, considerando o disposto no
art. 9º, XI do Decreto n. 7.892, de 2013 e Art. 31 a 39 da Lei Municipal
nº 750/2018, o prazo de 90 (noventa) dias deve ser considerado como o
intervalo máximo entre pesquisas de preços, observando-se que a
situação em concreto pode determinar a diminuição desse intervalo por
livre conveniência e oportunidade da administração, preservando
sempre o melhor negócio para a administração pública.

6.2.

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações
junto ao(s) fornecedor (es).

6.3.

Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no
mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores
praticados pelo mercado.

6.4.

O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.

6.5.

A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.6.

Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e
o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:

6.7.

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade
se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
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6.8.

Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.

6.9.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder
à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.10.

O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.10.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.10.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
6.10.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BF58-5A95-2711-3071.

6.10.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão (s)
participante (s).
6.11.

O cancelamento de registros será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.12.

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:

6.12.1. Por razão de interesse público; ou
6.12.2. A pedido do fornecedor.
7. CONDIÇÕES GERAIS
7.1.

As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para
fornecimento dos itens, as obrigações da Administração e do fornecedor
registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se
definidos no Termo de Referência.

7.2.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65
da Lei nº 8.666/93.

7.3.

A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos
licitantes que aceitarem cotar os itens com preços iguais ao do licitante
vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos
termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

7.4.

O presente instrumento dispensa testemunhas nos termos do Art. 221
da Lei Federal nº 10.406/2002 e Artigos 54 e 55 da Lei Federal
8.666/1993;

7.5.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02
(duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai
assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos
participantes (se houver).

Trindade/PE, ____ de _____________de _______.
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[assinado digitalmente]
NOME DO ORDENADOR DE DESPESA
Cargo, emprego ou função

[assinado digitalmente]
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
Qualificação
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ANEXO II
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ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
Departamento: Núcleo Centralizado de Planejamento de Compras

Relatório de Cotação: Lixo Hospitalar
Pesquisa realizada entre 08/12/2020 12:36:27 e 16/01/2021 10:23:05
Relatório gerado no dia 16/01/2021 10:28:14

(IP: 138.0.22.199)

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BF58-5A95-2711-3071.

Item 1: Coleta de Lixo Hospitalar - grupo A (Biológicos/ Infectantes), Grupo B (Químicos), Grupo E (Perfuro cortantes):
PREÇOS

QUANTIDADE

PREÇO ESTIMADO

TOTAL

12

130.000

R$ 2,36 (un)

R$ 306.800,00

Valor Global:

R$ 306.800,00

15

Valor do item em relação ao total

Quantidade de preços por item

1) Coleta de Lixo...
10

100%

5

0
Item 1

1 / 13

Detalhamento dos Itens
Item 1: Coleta de Lixo Hospitalar - grupo A (Biológicos/ Infectantes), Grupo B (Químicos), Grupo E (Perfuro cortantes):
Preço Estimado: R$ 2,36 (un)

Média dos Preços Obtidos: R$ 2,36

Quantidade

Descrição

Observação

130.000 Quilogramas

Coleta, transporte, tratamento e disposição final em incineração, dos resíduos do grupo A (Biológicos/ Infect

50 bombonas semanais

antes), Grupo B (Químicos), Grupo E (Perfuro cortantes) de saúde oriundos dos serviços prestados pela prefe

= 2.600 bombonas

itura(nos setores Emergência, SAMU, UBS, CAPS, Laboratório, Unidades de Saúde da Família – PSF etc.); At

anual; 2.600 x 25 kg =

endendo as normativas da ANVISA e CONAMA relativas à definição de procedimentos para resíduos sólidos

65.000,00. SRP para 24

infectantes; Coleta quinzenal, com 50 bombonas de 25 kg (200 litros) em comodato.

meses = 65.000,00 x 2 =
130.000 kg.

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R$ 1,88

Filtros Utilizados:
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

D a t a : 05/11/2020 09:02

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede

Modalidade: Pregão Eletrônico

HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD SANTOS

S R P : NÃO

Objeto: Contratação de serviço continuado de coleta, transporte, tratamento e

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BF58-5A95-2711-3071.

destinação final dos resíduos de serviços de saúde do grupo A (biológico ou
potencialmente infectante), B (químico) e E (perfurocortante), visando atender às

Identificação: NºPregão:12020 / UASG:155907
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata

necessidades do Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos
(Complexo HUPES).

Adjudicação: 01/12/2020 11:12

Descrição: Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar - RESÍDUO, BIOLÓGICO E

Homologação: 01/12/2020 11:13

POTENCIALMENTE INFECTANTE - GRUPO A (A1, A3, E A4)

Fonte: www.comprasgovernamentais.g
ov.br
Quantidade: 48.600
Unidade: Unidade
U F : BA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.065.201/0001-56
* VENCEDOR *

BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA

R$ 1,80

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: RESÍDUO, BIOLÓGICO E POTENCIALMENTE INFECTANTE - GRUPO A (A1, A3, E A4)
Endereço:
RODOVIA SEIXAS DORIA - KM 06, SN

02.524.491/0001-03

Telefone:
(79) 3214-3923

RETEC-TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI

R$ 1,90

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE (RESIDUO, BIOLOGICO E POTENCIALMENTE INFECTANTE - G
RUPO A (A1, A3 E A4)
Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

AV TANCREDO NEVES, 2227

MELREN

(71) 3341-1341

administracao@retecresiduos.com.br

12.351.650/0001-60

SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

R$ 1,93

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUO BIOLÓGICO E POTENCIALMENTE INFECTANTE – GRUPO A (A1, A3 E A4
).
Endereço:
EST VICINAL DO CUNHA, SN

Telefone:
(75) 3641-4772

Email:
contato@spsolucoesambientais.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R$ 1,88
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Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R$ 1,88

Filtros Utilizados:
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

D a t a : 05/11/2020 09:02

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede

Modalidade: Pregão Eletrônico

HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD SANTOS

S R P : NÃO

Objeto: Contratação de serviço continuado de coleta, transporte, tratamento e
destinação final dos resíduos de serviços de saúde do grupo A (biológico ou
potencialmente infectante), B (químico) e E (perfurocortante), visando atender às

Identificação: NºPregão:12020 / UASG:155907
Lote/Item: 1/2
Ata: Link Ata

necessidades do Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos
(Complexo HUPES).

Adjudicação: 01/12/2020 11:12

Descrição: Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar - RESÍDUO, BIOLÓGICO E

Homologação: 01/12/2020 11:13

POTENCIALMENTE INFECTANTE - GRUPO A (A5)

Fonte: www.comprasgovernamentais.g
ov.br
Quantidade: 360
Unidade: Unidade
U F : BA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.065.201/0001-56
* VENCEDOR *

BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA

R$ 1,80

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
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Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: RESÍDUO, BIOLÓGICO E POTENCIALMENTE INFECTANTE - GRUPO A (A5)
Endereço:
RODOVIA SEIXAS DORIA - KM 06, SN

02.524.491/0001-03

Telefone:
(79) 3214-3923

RETEC-TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI

R$ 1,90

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE (RESIDUO, BIOLOGICO E POTENCIALMENTE INFECTANTE - G
RUPO A (A5)
Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

AV TANCREDO NEVES, 2227

MELREN

(71) 3341-1341

administracao@retecresiduos.com.br

12.351.650/0001-60

SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

R$ 1,94

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUO BIOLÓGICO E POTENCIALMENTE INFECTANTE – GRUPO A (A5).

Endereço:
EST VICINAL DO CUNHA, SN

Telefone:
(75) 3641-4772

Email:
contato@spsolucoesambientais.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R$ 3,82

Filtros Utilizados: Periodo: 16/01/2020 à 16/01/2021; Palavra Chave: lixo hospitalar; Apenas Materiais; Operador: QtdFornecedor:
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede
HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD SANTOS
Objeto: Contratação de serviço continuado de coleta, transporte, tratamento e
destinação final dos resíduos de serviços de saúde do grupo A (biológico ou
potencialmente infectante), B (químico) e E (perfurocortante), visando atender às
necessidades do Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos
(Complexo HUPES).
Descrição: Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar - RESÍDUO QUÍMICO - GRUPO B

D a t a : 05/11/2020 09:02
Modalidade: Pregão Eletrônico
S R P : NÃO
Identificação: NºPregão:12020 / UASG:155907
Lote/Item: 1/3
Ata: Link Ata
Adjudicação: 01/12/2020 11:12
Homologação: 01/12/2020 11:13
Fonte: www.comprasgovernamentais.g
ov.br
Quantidade: 25.200
Unidade: Unidade
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U F : BA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

12.065.201/0001-56
* VENCEDOR *

BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA

R$ 2,70

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: RESÍDUO, QUÍMICO - GRUPO B
Endereço:

Telefone:

RODOVIA SEIXAS DORIA - KM 06, SN

(79) 3214-3923

02.524.491/0001-03

RETEC-TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI

R$ 3,90

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE (RESIDUOS QUIMICOS - GRUPO B)
Endereço:
AV TANCREDO NEVES, 2227

12.351.650/0001-60

Nome de Contato:
MELREN

Telefone:
(71) 3341-1341

Email:
administracao@retecresiduos.com.br

SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

R$ 4,85

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
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Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUO QUÍMICO – GRUPO B.
Endereço:

Telefone:

Email:

EST VICINAL DO CUNHA, SN

(75) 3641-4772

contato@spsolucoesambientais.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R$ 1,88

Filtros Utilizados: Periodo: 11/06/2020 à 08/12/2020; Palavra Chave: lixo hospitalar; Apenas Materiais; Operador: QtdFornecedor:
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

D a t a : 05/11/2020 09:02

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede

Modalidade: Pregão Eletrônico

HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD SANTOS
Objeto: Contratação de serviço continuado de coleta, transporte, tratamento e
destinação final dos resíduos de serviços de saúde do grupo A (biológico ou
potencialmente infectante), B (químico) e E (perfurocortante), visando atender às

S R P : NÃO
Identificação: NºPregão:12020 / UASG:155907
Lote/Item: 1/4
Ata: Link Ata

necessidades do Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos
(Complexo HUPES).

Adjudicação: 01/12/2020 11:12

Descrição: Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar - RESÍDUO PERFUROCORTANTE -

Homologação: 01/12/2020 11:13

GRUPO E

Fonte: www.comprasgovernamentais.g
ov.br
Quantidade: 25.200
Unidade: Unidade
U F : BA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.065.201/0001-56
* VENCEDOR *

BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA

R$ 1,80

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: RESÍDUO PERFUROCORTANTE - GRUPO E
Endereço:
RODOVIA SEIXAS DORIA - KM 06, SN

02.524.491/0001-03

Telefone:
(79) 3214-3923

RETEC-TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI

R$ 1,90

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE (PERFURO CORTANTE - GRUPO E)
Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

AV TANCREDO NEVES, 2227

MELREN

(71) 3341-1341

administracao@retecresiduos.com.br
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CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

12.351.650/0001-60

SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$ 1,94

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUO PERFUROCORTANTE.
Telefone:
(75) 3641-4772

Email:
contato@spsolucoesambientais.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
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Endereço:
EST VICINAL DO CUNHA, SN
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede
HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD SANTOS
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00001/2020
Às 11:13 horas do dia 01 de dezembro de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. LILIA KATIA ANDRADE NUNES,
HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23066.059254/2018, Pregão nº 00001/2020.

Resultado da Homologação
GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 453.549,6000
Situação: Homologado
Adjudicado para: BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 178.848,0000 .
Itens do grupo:
1 - Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar
2 - Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar
3 - Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BF58-5A95-2711-3071.

4 - Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar
Descrição Complementar: RESÍDUO, BIOLÓGICO E POTENCIALMENTE INFECTANTE - GRUPO A (A1, A3, E A4)
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 48.600
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 203.148,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 87.480,0000 .

Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Adjudicado

01/12/2020
11:12:29

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF:12.065.201/000156, Melhor lance : R$ 87.480,0000

Homologado

01/12/2020
11:13:02

LILIA KATIA ANDRADE
NUNES

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar
Descrição Complementar: RESÍDUO, BIOLÓGICO E POTENCIALMENTE INFECTANTE - GRUPO A (A5)
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 360
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.677,6000
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 648,0000 .

Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Adjudicado

01/12/2020
11:12:29

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF:12.065.201/000156, Melhor lance : R$ 648,0000

Homologado

01/12/2020
11:13:03

LILIA KATIA ANDRADE
NUNES

Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar
Descrição Complementar: RESÍDUO QUÍMICO - GRUPO B
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 25.200
Valor Máximo Aceitável: R$ 131.292,0000
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 45.360,0000 .

Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

6 / 13

Adjudicado

01/12/2020
11:12:29

-

Homologado

01/12/2020
11:13:04

LILIA KATIA ANDRADE
NUNES

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF:12.065.201/000156, Melhor lance : R$ 45.360,0000

Item: 4 - GRUPO 1
Descrição: Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar
Descrição Complementar: RESÍDUO PERFUROCORTANTE - GRUPO E
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 25.200
Valor Máximo Aceitável: R$ 117.432,0000
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 45.360,0000 .

Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Adjudicado

01/12/2020
11:12:29

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF:12.065.201/000156, Melhor lance : R$ 45.360,0000

Homologado

01/12/2020
11:13:04

LILIA KATIA ANDRADE
NUNES

Atenção: Clique em "Imprimir o Relatório" para visualizar a versão deste Termo para impressão.

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede
HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD SANTOS
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00001/2020
Às 11:13 horas do dia 01 de dezembro de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. LILIA KATIA ANDRADE NUNES,
HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23066.059254/2018, Pregão nº 00001/2020.

Resultado da Homologação
GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 453.549,6000
Situação: Homologado
Adjudicado para: BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 178.848,0000 .
Itens do grupo:
1 - Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar
2 - Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar
3 - Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BF58-5A95-2711-3071.

4 - Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar
Descrição Complementar: RESÍDUO, BIOLÓGICO E POTENCIALMENTE INFECTANTE - GRUPO A (A1, A3, E A4)
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 48.600
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 203.148,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 87.480,0000 .

Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Adjudicado

01/12/2020
11:12:29

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF:12.065.201/000156, Melhor lance : R$ 87.480,0000

Homologado

01/12/2020
11:13:02

LILIA KATIA ANDRADE
NUNES

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar
Descrição Complementar: RESÍDUO, BIOLÓGICO E POTENCIALMENTE INFECTANTE - GRUPO A (A5)
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 360
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.677,6000
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 648,0000 .

Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Adjudicado

01/12/2020
11:12:29

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF:12.065.201/000156, Melhor lance : R$ 648,0000

Homologado

01/12/2020
11:13:03

LILIA KATIA ANDRADE
NUNES

Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar
Descrição Complementar: RESÍDUO QUÍMICO - GRUPO B
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 25.200
Valor Máximo Aceitável: R$ 131.292,0000
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 45.360,0000 .

Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações
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Adjudicado

01/12/2020
11:12:29

-

Homologado

01/12/2020
11:13:04

LILIA KATIA ANDRADE
NUNES

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF:12.065.201/000156, Melhor lance : R$ 45.360,0000

Item: 4 - GRUPO 1
Descrição: Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar
Descrição Complementar: RESÍDUO PERFUROCORTANTE - GRUPO E
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 25.200
Valor Máximo Aceitável: R$ 117.432,0000
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 45.360,0000 .

Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Adjudicado

01/12/2020
11:12:29

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF:12.065.201/000156, Melhor lance : R$ 45.360,0000

Homologado

01/12/2020
11:13:04

LILIA KATIA ANDRADE
NUNES

Atenção: Clique em "Imprimir o Relatório" para visualizar a versão deste Termo para impressão.

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede
HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD SANTOS
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00001/2020
Às 11:13 horas do dia 01 de dezembro de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. LILIA KATIA ANDRADE NUNES,
HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23066.059254/2018, Pregão nº 00001/2020.

Resultado da Homologação
GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 453.549,6000
Situação: Homologado
Adjudicado para: BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 178.848,0000 .
Itens do grupo:
1 - Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar
2 - Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar
3 - Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BF58-5A95-2711-3071.

4 - Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar
Descrição Complementar: RESÍDUO, BIOLÓGICO E POTENCIALMENTE INFECTANTE - GRUPO A (A1, A3, E A4)
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 48.600
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 203.148,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 87.480,0000 .

Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Adjudicado

01/12/2020
11:12:29

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF:12.065.201/000156, Melhor lance : R$ 87.480,0000

Homologado

01/12/2020
11:13:02

LILIA KATIA ANDRADE
NUNES

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar
Descrição Complementar: RESÍDUO, BIOLÓGICO E POTENCIALMENTE INFECTANTE - GRUPO A (A5)
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 360
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.677,6000
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 648,0000 .

Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Adjudicado

01/12/2020
11:12:29

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF:12.065.201/000156, Melhor lance : R$ 648,0000

Homologado

01/12/2020
11:13:03

LILIA KATIA ANDRADE
NUNES

Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar
Descrição Complementar: RESÍDUO QUÍMICO - GRUPO B
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 25.200
Valor Máximo Aceitável: R$ 131.292,0000
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 45.360,0000 .

Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações
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Adjudicado

01/12/2020
11:12:29

-

Homologado

01/12/2020
11:13:04

LILIA KATIA ANDRADE
NUNES

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF:12.065.201/000156, Melhor lance : R$ 45.360,0000

Item: 4 - GRUPO 1
Descrição: Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar
Descrição Complementar: RESÍDUO PERFUROCORTANTE - GRUPO E
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 25.200
Valor Máximo Aceitável: R$ 117.432,0000
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 45.360,0000 .

Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Adjudicado

01/12/2020
11:12:29

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF:12.065.201/000156, Melhor lance : R$ 45.360,0000

Homologado

01/12/2020
11:13:04

LILIA KATIA ANDRADE
NUNES
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede
HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD SANTOS
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00001/2020
Às 11:13 horas do dia 01 de dezembro de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. LILIA KATIA ANDRADE NUNES,
HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23066.059254/2018, Pregão nº 00001/2020.

Resultado da Homologação
GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 453.549,6000
Situação: Homologado
Adjudicado para: BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 178.848,0000 .
Itens do grupo:
1 - Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar
2 - Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar
3 - Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar
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4 - Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar
Descrição Complementar: RESÍDUO, BIOLÓGICO E POTENCIALMENTE INFECTANTE - GRUPO A (A1, A3, E A4)
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 48.600
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 203.148,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 87.480,0000 .

Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Adjudicado

01/12/2020
11:12:29

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF:12.065.201/000156, Melhor lance : R$ 87.480,0000

Homologado

01/12/2020
11:13:02

LILIA KATIA ANDRADE
NUNES

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar
Descrição Complementar: RESÍDUO, BIOLÓGICO E POTENCIALMENTE INFECTANTE - GRUPO A (A5)
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 360
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.677,6000
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 648,0000 .

Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Adjudicado

01/12/2020
11:12:29

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF:12.065.201/000156, Melhor lance : R$ 648,0000

Homologado

01/12/2020
11:13:03

LILIA KATIA ANDRADE
NUNES

Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar
Descrição Complementar: RESÍDUO QUÍMICO - GRUPO B
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 25.200
Valor Máximo Aceitável: R$ 131.292,0000
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 45.360,0000 .

Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações
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Adjudicado

01/12/2020
11:12:29

-

Homologado

01/12/2020
11:13:04

LILIA KATIA ANDRADE
NUNES

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF:12.065.201/000156, Melhor lance : R$ 45.360,0000

Item: 4 - GRUPO 1
Descrição: Coleta / Tratamento Lixo - Hospitalar
Descrição Complementar: RESÍDUO PERFUROCORTANTE - GRUPO E
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 25.200
Valor Máximo Aceitável: R$ 117.432,0000
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 45.360,0000 .

Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Adjudicado

01/12/2020
11:12:29

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA, CNPJ/CPF:12.065.201/000156, Melhor lance : R$ 45.360,0000

Homologado

01/12/2020
11:13:04

LILIA KATIA ANDRADE
NUNES

Atenção: Clique em "Imprimir o Relatório" para visualizar a versão deste Termo para impressão.
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III – Certificado de Quitação Eleitoral ou comprovante das eleições
2020;
IVI – Certificado de Escolaridade;
V – Certificado ou Carteira de Reservista ou dispensa de
incorporação, quando do sexo masculino;
VI – Comprovante de residência atualizado;
VII – Certidão de nascimento ou de casamento, quando for o caso;
VIII – Certidão de nascimento dos filhos, menores de 18 anos ou
inválidos de qualquer idade, quando houver; e
IX – PIS/PASEP
Art.7º. O servidor público municipal que, sem justificativa plausível
deixar de se recadastrar no prazo estabelecido no presente Decreto,
terá suspenso o pagamento dos seus vencimentos, sem prejuízo de
outras medidas cabíveis.
Parágrafo único – O pagamento a que se refere o caput deste artigo
será restabelecido quando da regularização do recadastramento pelo
servidor.
Art.8º. O servidor público municipal responderá civil, penal e
administrativamente por eventuais informações falsas ou incorretas
que prestar no ato do recadastramento.
Art.9º. A Secretaria Municipal de Administração convocará os
servidores públicos municipais para participarem do processo de
recadastramento no período estabelecido no presente Decreto, através
das secretarias municipais a que estiverem vinculados e FUMAPFundo Municipal de Aposentadorias e Pensões.
Art.10º. A Secretaria Municipal de Administração, no prazo de 30
(trinta) dias contados do término do recadastramento, apresentará
relatório final, constando os servidores públicos em efetivo exercício e
os servidores em abandono de emprego.
Art.11º. As despesas decorrentes da execução do presente Decreto,
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias,
suplementadas, se necessário.
Art.12º. Revogam-se as disposições em contrário.

Sexta-feira – 15.01
Segunda-feira – 18.01
Terça-feira – 19.01
Manhã / tarde
Manhã / tarde
Manhã / tarde
Letras: A, B, C, D, E, F, G, H e I Letras: J, K, L, M, N, O, P, Q e R Letras: S, T, U, V, W, X, Y e Z

HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal
Publicado por:
Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja
Código Identificador:FA71AA8C
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº.012/2021
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DE
PERNAMBUCO, a Sra. HELBE DA SILVA RODRIGUES
NASCIMENTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica do Município
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR a Sra. MARIA EDILENE ARAÚJO DOS REIS,
brasileira, casada, servidora pública, portadora da Carteira de
Identidade/RG nº. 4.214.451 SSP/PE e do CPF/MF n°. 772.159.66453, para exercer o Cargo em Comissão de Secretária Municipal de
Educação, deste município.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º. Registre-se, publique-se, cumpra-se!
Gabinete da Prefeita Municipal de Trindade Estado de Pernambuco,
11 de janeiro de 2021.
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal
*Portaria republicada para correção de erro ortográfico.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE TRINDADE
ESTADO DE PERNAMBUCO, 13 DE JANEIRO DE 2021.
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Segunda-feira – 18.01
Manhã / tarde
Letras: E, F, G e H
Sexta-feira – 22.01
Manhã / tarde

Terça-feira – 19.01
Manhã / tarde
Letras: F, G, I, N e J
Segunda-feira – 25.01
Manhã / tarde

Letras: M e N

Letras: M, N e O

Letras: P, Q, R e S

Quarta-feira – 20.01
Manhã / tarde
Letras: I, J, K e L
Terça-feira – 26.01
Manhã / tarde
Letras: T, U, V, W, X,
YeZ

SECRETARIA DE SAÚDE
Sexta-feira – 15.01
Manhã / tarde
Letras: A, B, C e D
Quinta-feira – 21.01
Manhã / tarde

Segunda-feira – 18.01
Manhã / tarde
Letras: E, F, G e H
Sexta-feira – 22.01
Manhã / tarde

Terça-feira – 19.01
Manhã / tarde
Letras: F, G, I, N e J
Segunda-feira – 25.01
Manhã / tarde

Letras: M e N

Letras: M, N e O

Letras: P, Q, R e S

Quarta-feira – 20.01
Manhã / tarde
Letras: I, J, K e L
Terça-feira – 26.01
Manhã / tarde
Letras: T, U, V, W, X,
YeZ

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sexta-feira – 15.01
Segunda-feira – 18.01
Terça-feira – 19.01
Manhã / tarde
Manhã / tarde
Manhã / tarde
Letras: A, B, C, D, E, F, G, H e I Letras: J, K, L, M, N, O, P, Q e R Letras: S, T, U, V, W, X, Y e Z

SECRETARIA DE AGRICULTURA
Sexta-feira – 15.01
Segunda-feira – 18.01
Terça-feira – 19.01
Manhã / tarde
Manhã / tarde
Manhã / tarde
Letras: A, B, C, D, E, F, G, H e I Letras: J, K, L, M, N, O, P, Q e R Letras: S, T, U, V, W, X, Y e Z

SECRETARIA
FINANÇAS

DE

GOVERNO,

Publicado por:
Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja
Código Identificador:85A7088D
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA QUE INSTITUI COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO

CRONOGRAMA DE RECADASTRAMENTO
SECRETARIA DE EDUDAÇÃO
Sexta-feira – 15.01
Manhã / tarde
Letras: A, B, C e D
Quinta-feira – 21.01
Manhã / tarde
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ADMINISTRAÇÃO

E

Institui a Comissão Permanente de Licitação, designa
Pregoeiro e dá outras providencias.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DE
PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO a necessidade de realizar contratação/aquisição
de bens e serviços mediante processos licitatórios;
CONSIDERANDO os termos do art. 51 da Lei 8666/93, que
estabelece o número mínimo de 03 (três) servidores, sendo pelo
menos dois de provimento efetivo, para compor a Comissão
Permanente de Licitação;
CONSIDERANDO a necessidade de designar um Pregoeiro, nos
moldes da Lei nº 10.520/2002 para atuar junto aos Pregões
Presenciais e Eletrônico a serem realizados pela Prefeitura Municipal
de Trindade, Fundo Municipal de Saúde de Trindade, Fundo
Municipal de Assistência Social de Trindade e Fundo Municipal
Previdenciário de Trindade/PE - FUMAPE;
Resolve:
Art. 1º - Institui a Comissão Permanente de Licitação para processar e
julgar as licitações, bem como demais atribuições constantes na Lei
nº. 8666/93 e da Lei 10520/2002, composta dos seguintes membros:
FABIANO BATISTA QUEIROZ LINS, inscrito no CPF sob nº.
116.437.707-80, Comissão Permanente de Licitação - Membro da
Comissão Permanente de Licitações;
ROSE MARY MODESTO PEREIRA BATISTA, inscrita no CPF
sob nº. 856.949.754-72, Membro Comissão Permanente de Licitação
– Membro da Comissão Permanente de Licitações e Assistente;
MARIA RENATA FERNANDES DE SOUSA LINS, inscrita no
CPF sob nº. 067.554.814-40, Membro da Comissão Permanente de
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Licitação - Membro da Comissão Permanente de Licitações e
Secretária.
Art. 2º. - Fica designado a servidora MARIA RENATA
FERNANDES DE SOUZA, inscrita no CPF sob nº.064.554.814-40,
para responder pelas funções de PRESIDENTE DA COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÕES E PREGOEIRA, nos termos
da Lei nº 10.520/2002.
Parágrafo Único: Na ausência ou impedimento da presidente, a
mesma será substituída por portaria específica.
Art. 3º. - Conceder aos membros da Comissão acima composta a
gratificação por exercício da função prevista em Lei Municipal.
Art. 4º. - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE TRINDADE
ESTADO DE PERNAMBUCO, em 04 de janeiro de 2021.
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal
*Portaria republicada para correção de erro ortográfico.

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BF58-5A95-2711-3071.

Publicado por:
Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja
Código Identificador:C8C74B52
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº.016/2021
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HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal
Publicado por:
Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja
Código Identificador:05218C00
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 018/2021
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DE
PERNAMBUCO, a Sra. HELBE DA SILVA RODRIGUES
NASCIMENTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas, pela
Lei Orgânica do Município;
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR o Sr. CYRO RIBEIRO DE ALENCAR
ARAUJO, brasileiro, casado, autônomo, portador da Carteira de
Identidade/RG nº 5.516.218 SDS/PE e do CPF/MF n° 034.580.90410, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Técnico do
Departamento de Tributos, deste município.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º. Registre-se, publique-se, cumpra-se!
Gabinete da Prefeita Municipal de Trindade, Estado de Pernambuco,
13 de janeiro de 2021.
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DE
PERNAMBUCO, a Sra. HELBE DA SILVA RODRIGUES
NASCIMENTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas, pela
Lei Municipal n° 686/2006 no seu art. 68;
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR o Sr. JOSÉ PAULINO DE SOUSA NETO,
brasileiro, casado, professor, funcionário público municipal, portador
da Carteira de Identidade/RG nº 1146961 SESP/ES e do CPF/MF
n°029.126.324-04, para exercer o Cargo em Comissão de Assistente
Administrativo Financeiro do Fundo Municipal de Aposentadoria
e Pensões – FUMAP.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º. Registre-se, publique-se, cumpra-se!
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE TRINDADE
ESTADO DE PERNAMBUCO, 13 de JANEIRO de 2021.
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja
Código Identificador:0CDB4914
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº. 019/2021
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DE
PERNAMBUCO, a Sra. HELBE DA SILVA RODRIGUES
NASCIMENTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica do Município;
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR o Sra. TERCISMÊNIA AGRA DE ALENCAR
CRUZ, brasileira, solteira, professora, funcionária pública, portadora
da Carteira de Identidade/RG nº 4.551339 SDS/PE e do CPF/MF n°
883.629.904-06, para exercer o Cargo em Comissão de Secretária de
Administração, na Secretaria de Administração deste município.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º. Registre-se, publique-se, cumpra-se!

Publicado por:
Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja
Código Identificador:AB7D165F
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº.017/2021

GABINETE DA PREFEITA DE TRINDADE ESTADO DE
PERNAMBUCO, 13 JANEIRO DE 2021.
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DE
PERNAMBUCO, a Sra. HELBE DA SILVA RODRIGUES
NASCIMENTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas, pela
Lei Municipal n° 686/2006;
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR o Sra. EMANOELE DA SILVA BATISTA,
brasileira, casada, professora, funcionária publica municipal, portador
da Carteira de Identidade/RG nº 5152173 SSP/PE e do CPF/MF n°
021.123.664-08, para exercer o Cargo em Comissão de Gerente do
Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões – FUMAP.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º. Registre-se, publique-se, cumpra-se!
GABINETE DA PREFEITA DE TRINDADE ESTADO DE
PERNAMBUCO, 13 DE JNEIRO de 2021.

Publicado por:
Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja
Código Identificador:47CFB225
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº. 020/2021
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DE
PERNAMBUCO, a Sra. HELBE DA SILVA RODRIGUES
NASCIMENTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica do Município;
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR o Sra. MARIA JAILZA PEREIRA BARBOSA,
brasileira, casada, professora, funcionária pública municipal portadora
da Carteira de Identidade/RG nº 3313072 SSP/PE e do CPF/MF n°
588.184.054-20, para exercer o Cargo em Comissão de
Coordenadora de Controle Interno, deste município.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º. Registre-se, publique-se, cumpra-se!
GABINETE DA PREFEITA DE TRINDADE ESTADO DE
PERNAMBUCO, 13 DE JANEIRO DE 2021.
HELBE DA SILVA ROODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal
Publicado por:
Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja
Código Identificador:E9C49132

NASCIMENTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica do Município;
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR o Sr. FRANCISCO RAMON GOMES DA
SILVA, brasileiro, solteiro, Engenheiro de Minas, inscrito no
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CREA n°
1091332018/PB, portador da Carteira de Identidade/RG nº 4163410
SDS/PB e do CPF/MF n° 074.606.994-46, para exercer o Cargo em
Comissão de Secretário de Indústria, Comércio e Mineração deste
município.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º. Registre-se, publique-se, cumpra-se!

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº. 021/2021
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DE
PERNAMBUCO, a Sra. HELBE DA SILVA RODRIGUES
NASCIMENTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica do Município;
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR o Sr. FRANCISCO RAMON GOMES DA
SILVA, brasileiro, solteiro, Engenheiro de Minas, inscrito no
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CREA n°
1091332018/PB, portador da Carteira de Identidade/RG nº 4163410
SDS/PB e do CPF/MF n° 074.606.994-46, para exercer o Cargo em
Comissão de Secretário de Indústria e Comércio, deste município.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BF58-5A95-2711-3071.

ANO XII | Nº 2751

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE TRINDADE
ESTADO DE PERNAMBUCO, 14 DE JANEIRO DE 2021.
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal
*Portaria republicada para corrigir erro ortográfico
Publicado por:
Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja
Código Identificador:812A7655
ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TRIUNFO
GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.561/2021

Art. 4º. Registre-se, publique-se, cumpra-se!
GABINETE DA PREFEITA DE TRINDADE ESTADO DE
PERNAMBUCO, 14 DE JANEIRO DE 2021.
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal
Publicado por:
Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja
Código Identificador:F52C6A5C
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº. 022/2021

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DE
PERNAMBUCO, a Sra. HELBE DA SILVA RODRIGUES
NASCIMENTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica do Município;
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR o Sr. JOSÉ CICERO ALVES, brasileiro, casado,
funcionário público municipal, portador da Carteira de Identidade/RG
nº 6889498 SSP/PE e do CPF/MF n°750.117.004-53, para exercer o
Cargo em Comissão de Secretário do Meio Ambiente, deste
município.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º. Registre-se, publique-se, cumpra-se!
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE TRINDADE
ESTADO DE PERNAMBUCO, 14 DE JANEIRO DE 2021.
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal
Publicado por:
Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja
Código Identificador:05712FF1
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº. 021/2021

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DE
PERNAMBUCO, a Sra. HELBE DA SILVA RODRIGUES

EMENTA: Regulamenta a gratificação ao Presidente
e Membros da Comissão Permanente de Licitação e
ao servidor designado como Pregoeiro, e dá outras
providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO, ESTADO DE
PERNAMBUCO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por
Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e EU sanciono a
seguinte Lei:
SEÇÃO I
DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Art. 1º-Para fins desta lei entende-se Comissão Permanente de
Licitação, o grupo de servidores encarregados de, por um período de
12 meses, receber, examinar e julgar os documentos e procedimentos
relativos à realização de processos de licitação, nas modalidades
previstas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.
Art. 2º-A Comissão Permanente de Licitação será instituída mediante
Portaria, pelo titular do órgão da Administração Pública, que indicará
o nome do Presidente e dos membros, com a devida publicação.
Art. 3º-Os membros titulares serão em número de 03 (três), dos quais
pelo menos 02 (dois) deverão ser servidores detentores de cargo
provimento efetivo pertencente ao quadro de pessoal do Poder
Executivo.
§1º - Na licitação é vedada a participação direta ou indireta de
servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável
pela Licitação, conforme art. 9º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993.
§2º - A critério do Chefe do Executivo Municipal, o número de
membros titulares da Comissão poderá ser aumentado, em decorrência
da complexidade do processo ou de fatores que justifiquem o
acréscimo dos membros.
SEÇÃO II
DO PREGOEIRO
Art. 4º-Para fins desta lei, entende-se pregoeiro o servidor, designado
dentre o quadro de pessoal da administração pública, cuja atribuição
inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise
de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a
adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor dos pregões
públicos, conforme determina o inciso IV do art. 3º, da Lei Federal nº
10.520, de 17/07/2002.
SEÇÃO III
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Autorização de Licitação para Lixo Hospitalar - licitacao@trindade.pe.gov.br - Webmail

Autorização de Licitação para Lixo Hospitalar
De:
Para:
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto:
Enviada em:
Recebida em:

Gabinete da Prefeita
licitacao@trindade.pe.gov.br

Autorização de Licitação para Lixo Hospitalar
20/01/2021 | 16:48
20/01/2021 | 16:48

Senhora Renata Lins
A Prefeitura Municipal no uso de suas atribuições legais, autoriza o processamento da licitação para contratação de empresa para
recolhimento de Lixo Hospitalar conforme descrição no Termo de Referência em anexo a este e-mail, assinado digitalmente por meio do
sítio www.portaldeassinaturas.com.br, chave de segurança: BF58-5A95-2711-3071, assinado com Certificado Digital homologado pela
ICP-Brasil.
Atenciosamente,
Assessoria de Gabinete da Prefeita
Prefeitura Municipal de Trindade

https://webmailpro.uol.com.br/?xc=c14d706b952625dc9fb7edc091cc6549#/webmail/0//INBOX/page:1/MzY4NQ

1/1

DESPACHO CONJUNTO DE AUTUAÇÃO DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO E DESPACHO AO CORPO JURÍDICO
SOLICITANTE
ASSINATURA:
OBJETO:

GABINETE DA PREFEITA
BF58-5A95-2711-3071
Contratação de pessoa jurídica e equiparadas para prestação de
Serviços de Coleta, transporte externo, tratamento e destinação
final de resíduos do grupo A (Biológicos/ Infectantes), Grupo B
(Químicos), Grupo E (Perfurocortantes) provenientes das
atividades de saúde do munícipio de Trindade/PE.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Renata Fernandes De Sousa Lins.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0355-F00B-2B64-2F1E.

Processo Administrativo: 001/2021
A Ilma. Sra. Maria Renata Fernandes de Sousa Lins, Presidente
da Comissão Permanente de Licitações e Pregoeira da Prefeitura Municipal de
Trindade/PE e seus Fundos, conforme decreto 015/2021, na forma da lei, etc. passa a
autuar o presente processo administrativo com o número grafado em tela, e a partir deste,
para a iniciar o procedimento autorizado pelo expediente acostados aos autos do processo.
Pelo presente despacho, indo assinado por mim, em seu
cumprimento, a autuação do presente certame administrativo e despacho para análise
jurídica por meio do corpo jurídico designado para tal finalidade, devendo apreciar as
minutas expedidas pelo Solicitante e deferir ou indeferir nos termos da lei.
O despacho à assessoria jurídica se dá através do e-mail
licitacao@trindade.pe.gov.br, considerando para todos os fins a data de envio como
protocolo oficial.
Trindade/PE, 20 de janeiro de 2021.

(Assinado Digitalmente)
MARIA RENATA FERNANDES DE SOUSA LINS
Presidente da CPL e Pregoeiro
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O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign.
Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/0355-F00B2B64-2F1E ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para
verificar se este documento é válido.
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PARECER JURÍDICO 0001/2021

CONSULENTE: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL
ASSUNTO: ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO.
REFERÊNCIA: PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001/2021.

DOS FATOS

Este documento foi assinado digitalmente por Jediael Ferreira De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C62A-3FB9-3937-8F02.

O MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DA PERNAMBUCO, órgão da
administração Pública em Geral, natureza Jurídica Município, sediada na Av, Central
Sul, 160, Centro, Trindade, cadastrada no CNPJ nº 11.040.912/0001-03, e-mail oficial:
licitacao@trindade.pe.gov.br, neste ato representado por assessor jurídico, designado
como Parecerista da Licitação, o Sr. Jediael Ferreira de Sousa, OAB/PE 36371 Portaria 0002/2021, Assessor Jurídico Municipal, in fine, torna publico o Presente
Parecer Jurídico, visando atender o ensejo do art. 38, parágrafo único da Lei Federal nº
8.666/1993, nos termos que se segue:

Encaminha-nos à Comissão Permanente de Licitações, o Processo
Administrativo, atuando sob n.º 0001/2021 organizado nos termos do caput do art. 38,
da lei 8.666/93 – LLC. Através de despacho assinado digitalmente no
portaldeassinatura.com.br, pela Presidente da Comissão Permanente de Licitações e
Pregoeira, Sra. Maria Renata Fernandes de Sousa Lins, tendo como chave de acesso:
0355-F00B-2B64-2F1E, e peça inicial expedido pela Excelentíssima Senhora Helbe da
Silva Rodrigues Nascimento, Prefeita Municipal, tendo como chave de acesso: BF585A95-2711-3071, cujo objeto é a: Contratação de pessoa jurídica e equiparadas
para prestação de Serviços de Coleta, transporte externo, tratamento e
destinação final de resíduos do grupo A (Biológicos/ Infectantes), Grupo B
(Químicos), Grupo E (Perfuro cortantes) provenientes das atividades de saúde do
munícipio de Trindade/PE.

Importa registrar, de início, que o presente parecer se dá sob o prisma
estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar na análise da conveniência e
oportunidade dos atos praticados no âmbito da Prefeitura Municipal de Trindade/PE,
nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnica ou administrativa, tendo em
vista o Poder Discricionário do responsável direto.
Assim, por força do art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/93, passa-se a
realizar a análise jurídica.
DO MÉRITO

Para instruir os autos, foi juntado o Termo de Referência, descrevendo o
item a ser adquirido, devidamente fundamentado, e da Minuta do Edital, pré-elaborada
pela autoridade competente ordenadora de despesa.
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Percebe-se que, no caso, não foram utilizados parâmetros que possam
comprometer a aquisição, notadamente porque os preços de referência são obtidos por
meio do Banco de Preços.
Por se tratar de contratação de bens e serviços comuns, a modalidade
pregão é recomendável, sobretudo por proporcionar maior economia ao erário, vez que
permite a apresentação de lances sucessivos a fim de se alcançar o menor e melhor
preço.
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Sobretudo, norteiam os procedimentos licitatórios os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade
administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo,
economicidade, como já mencionado, competitividade e eficiência (art. 37 da
Constituição Federal; art. 3º da Lei 8.666/93). In casu, pode-se dizer que na
modalidade de licitação Pregão Eletrônico (Regulamentada pela Lei 10.520/2002,)
primeiro se verificam os envelopes contendo as propostas, seguindo-se de lance orais,
em que prevalece o menor preço. Apenas posteriormente será analisado o envelope de
habilitação, da empresa que apresentar a melhor proposta. Nesse ínterim, pode ocorrer
a avaliação de amostras, caso o edital assim o preveja.
Demais disso, a adoção do sistema de registro de preços se coaduna com o
poder normativo do art. 15, II, da Lei 8.666/93, notadamente porque essa, sempre que
possível, deve ser a opção da Administração Pública.

Verifica-se que a instauração ocorreu de acordo com o que determina a
legislação de regência. No caso específico da ausência de dotação orçamentária, não
se está diante de qualquer irregularidade. Em verdade, o Tribunal de Contas da União,
ao se manifestar sobre a matéria, decidiu que ela (a dotação orçamentária) somente
será exigível no momento da formalização do contrato (Acórdãos TCU 3.146/2004Primeira Câmara e 1.279/2008-Plenário).
O edital, por sua vez, seguiu todas as cautelas recomendadas pela Lei
Federal nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93, como a
seguir será explanado:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Definição do objeto de forma clara e sucinta, sem particularidades
exageradas;
Local onde poderá ser adquirido o edital;
Local, data e horário para abertura da sessão;
Condições para participação;
Critérios para julgamento;
Condições de pagamento;
Prazo e condições para a assinatura do contrato;
Sanções para o caso de inadimplemento;
Outras especificações ou peculiaridades da licitação;

Feitos os exames necessários, verifica-se que o edital atendeu a todos os
requisitos acima elencados, ressalvando a necessidade de corrigir o item 11.4.1.1.
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No que concerne ao tipo de licitação, tem-se que estar de acordo com a
legislação e a jurisprudência do Tribunal de Contas da União.
A utilização da modalidade pregão é possível, nos termos da Lei
nº 10.520/2002, sempre que o objeto da contratação for
padronizável e disponível no mercado, independentemente de sua
complexidade. Acórdão 2172/2008 Plenário (Sumário).

No mérito, a contratação poderá ser levada a efeito pela modalidade
escolhida, ou seja, o Pregão Eletrônico, do tipo maior desconto por item, ao amparo da
Lei nº. 10.520/2002, conforme dispositivos abaixo transcritos, haja vista tratar-se de
serviços comuns, ou seja, “... cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado”,
observemos o que dispõe a legislação:
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Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns poderá ser
adotada a licitação na modalidade pregão, que será regida por
esta lei.
Parágrafo Único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os
fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho
e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificações usuais no mercado.

Dessarte, o manifesto deve apresentar as quantidades máxima e mínima
que o ente poderá vir a adquirir. Tais valores, entretanto, não podem ser definidos com
base em arbitrariedade ou discricionariedade. Antes, há de se elaborar expectativas de
consumo confiáveis, reais, factíveis. A este propósito, confira-se lição de Marçal Justen
Filho:

“Em uma licitação comum, a Administração tem o dever de fixar,
no ato convocatório, as quantidades e as qualidades dos produtos
que contratará. A redução ou ampliação de quantidades estão
sujeitas aos limites do art. 65, § 1º. A alteração da qualidade não
poderá alterar substancialmente o objeto licitado. Num sistema de
registro de preços, a Administração estima quantidades máximas
e mínimas. Posteriormente, estará autorizada a contratar as
quantidades que forem adequadas à satisfação das necessidades
coletivas. Isso não significa discricionariedade na fixação de
quantitativos, tal como se apontará abaixo. Não se admitem
quantificações indeterminadas nem a remessa da fixação do
quantitativo à escolha subjetiva da Administração.” - JUSTEN
FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos
administrativos. São Paulo: Dialética, 2010, p. 193.

Ao examinar a minuta do contrato, percebe-se o atendimento ao disposto no
art. 55 e seguintes da Lei 8.666/93. Cumpre asseverar, por oportuno, que, quando se
trata de Registro de Preço, o art. 15, do Decreto 7.892/2013, dispõe que a contratação
com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666,
de 1993. Assim, compete à Administração, de acordo com o exercício do poder
discricionário, escolher o meio mais adequado para a formalização do vínculo.
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No entanto, o instrumento de contrato será sempre obrigatório quando os
valores envolvidos, no momento da utilização da Ata de Registro de Preços, se
encaixarem nas hipóteses de concorrência e de tomada de preços (TCU, Acórdão nº
1.359/2011-Plenário) ou quando, para qualquer valor, resultem obrigações futuras,
inclusive assistência técnica (art. 62, §4o, da Lei 8.666/93).
Demais disso, insta salientar que os documentos que formalizam o vínculo
contratual, os aditivos e demais ajustes, bem como a ata de registro de preços,
deverão ser anexados ao processo, porquanto ele é único e indivisível, conforme
entendimento do Tribunal de Contas da União (Decisão 955/2002-Plenário e Acórdãos
1300/2003-Primeira Câmara, 216/2007-Plenário, 338/2008-Plenário).
Ressalta-se, ainda, que a pretensa contratação se encontra justificada,
instrumento este que foi devidamente aprovado pela autoridade competente.
CONCLUSÃO
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Há de se atentar, por fim, para o prazo legal não inferior a 8 (oito) dias úteis,
apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso (art. 4º, V, da Lei
10.520/2002.

Posto isso, resguardado o poder discricionário do gestor público quanto à
conveniência e oportunidade da prática do ato administrativo, opino pela APROVAÇÃO
da minuta do edital e seus anexos, desde que atendidas às recomendações constantes
deste parecer.

É o parecer, Salvo Melhor Juízo.

Trindade/PE, 21 de janeiro de 2021.

[assinado digitalmente]
JEDIAEL FERREIRA DE SOUSA
OAB/PE 36371 - Portaria 002/2021
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EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS
Processo administrativo N. º 001/2021
Pregão eletrônico N. º 001/2021
ID licitacoes-e N. º 854184
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O MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DA PERNAMBUCO, órgão da
administração Pública em Geral, natureza Jurídica Município, sediada na Av,
Central Sul, 160, Centro, Trindade, cadastrada no CNPJ nº 11.040.912/000103, e-mail oficial: licitacao@trindade.pe.gov.br, neste ato representada pela
Excelentíssima Senhora Helbe da Silva Rodrigues Nascimento, brasileira,
casada, Prefeita Municipal, in fine, torna publico o presente certame nos termos
que se segue:
1. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1.1. O presente certame será processado em estrita observância a legislação a
seguir:
1.1.1. Lei Federal nº 4.320/1964 –Direito Financeiro Público;
1.1.2. Lei Federal 8.137/1990 – Crimes de Ordem Tributária e econômica;
1.1.3. Lei Federal nº. 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor;
1.1.4. Lei Federal nº 8.429/1992 – Improbidade Administrativa;
1.1.5. Lei Federal nº. 8.666/1993 – Licitações e Contratos;
1.1.6. Lei Federal 9.430/1996 – Tributação Federal;
1.1.7. Lei Complementar nº 101/2000 – Responsabilidade Fiscal;
1.1.8. Lei federal nº 10.406/2002 – Código Civil Brasileiro;
1.1.9. Lei Federal nº. 10.520/2002 – Regulamentação o Pregão;
1.1.10. Lei Complementar nº 123/2006 – Microempresas;
1.1.11. Lei Federal nº 12.527/2011 –Transparência Pública;
1.1.12. Decreto Federal nº 10.024/2019 – Regulamenta Pregão Eletrônico;
1.1.13. Lei Federal 14.065/2020 – Estado de Calamidade;
1.1.14. Portaria nº 015/2021 – Comissão de Licitação e Pregoeiro;
1.1.15. Decreto Municipal nº 008/2021 – Regulamenta o Registro de Preço;
1.1.16. Decreto Municipal nº 009/2021 – Regulamenta o Pregão Eletrônico;
2. DO OBJETO E DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1. O objeto Sucinto nos termos nos termos do art. 40, I da Lei Federal
nº 8.666/1993 é a Contratação de pessoa jurídica e equiparadas para prestação de
Serviços de Coleta, transporte externo, tratamento e destinação final de resíduos do grupo
A (Biológicos/ Infectantes), Grupo B (Químicos), Grupo E (Perfurocortantes) provenientes
das atividades de saúde do munícipio de Trindade/PE.
2.2. O detalhamento do objeto se encontra no ANEXO I deste instrumento
como também nas obrigações da contratada delineados no instrumento do
contrato.
2.3. Esta licitação não é exclusiva para Microempreendedor Individual – MEI,
Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos do art.
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48, inciso I, da Lei Federal Complementar nº. 123/2006, pela
impossibilidade de divisão do objeto.
3. DA SESSÃO PÚBLICA DE LICITAÇÃO
3.1. A licitação será processada pela modalidade Pregão, no módulo
eletrônico, julgamento aberto, por lote, critério maior desconto em
percentual.
3.2. As sessões ocorrerão por meio do Portal de Compras do Banco do Brasil
S.A, através do sítio www.licitacoes-e.com.br, respeitando as datas e
horários a seguir nos termos do caput do art. 53 do Decreto Federal
10.024/2020, podendo ocorrer atrasos devidos a problemas técnicos que
será informado em registro de mensagem via sistema licitacoes-e.
3.2.1. O início de acolhimento das propostas ocorrerá no dia 27 de janeiro
de 2021, às 08h00 min. (Oito horas);
3.2.2. A abertura das propostas ocorrerá no dia 09 de fevereiro de 2021, às
09h00 min. (nove horas);
3.2.3. A disputa ocorrerá no dia 09 de fevereiro de 2021, às 09h15 min.
(nove horas e quinze minutos);
3.2.3.1. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será
suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas
após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico
utilizado para divulgação, nos termos do caput do art. 53 do
Decreto Federal 10.024/2020 e regulamentação municipal
correlata.
4. DOS ANEXOS
4.1. Constituem anexos e partes inseparáveis do presente instrumento
convocatório:
I. Descrição detalhada do objeto;
II. Encartes:
o A – Modelo da Proposta de Preço;
o B – Modelo da Composição de Custos (Simples Nacional);
o C – Modelo da Composição de Custos (Lucro Real e Presumido);
III. Declaração de desimpedimento;
IV. Minuta do Contrato;
V. Minuta da ATA de Registro de Preço;
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. Os recursos para cobertura das despesas, decorrentes da execução do
objeto contratado, correrão à conta do Programa de Trabalho consignado
no Orçamento do Município, previsto no instrumento contratual ou
instrumento hábil anexo a este instrumento.
6. DA INAPTIDÃO
6.1. Estão permitidas a participação neste certame as Pessoas Jurídicas:
6.1.1. Que detenham atividade pertinente e compatível com o objeto
deste Pregão, comprovando através do Objeto Social;
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6.1.1.1. É facultado a consulta pelo Pregoeiro no Sítio Oficial da
Comissão Nacional de Classificação – CONCLA, a fim de
verificar a compreensão e abrangência dos CNAE.
6.1.2. Registradas na Junta comercial de qualquer unidade da
federação;
6.1.3. Devidamente registradas e aptas nos termos estabelecidos pelo
Banco do Brasil S.A.
6.1.4. As Pessoas Físicas Equiparadas a Pessoas Jurídicas com o
registro comercial ativo nos termos do art. 28, inciso II, da Lei
nº 8.666/93,
expedido
em
conformidade
com
os
artigos 967 e 968 do Código Civil e os Microempreendedores
Individuais – MEI, nos termos do art. 966 do Código Civil
Brasileiro, Resolução nº 16/2009 do Comitê para Gestão da Rede
Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de
Empresas e Negócios – CGSIM e Lei Complementar 123/2006.
6.2. Estão inaptas a participação neste certame:
6.2.1. Empresas proibidas de participar de licitações e celebrar contratos
administrativos, na forma da legislação vigente;
6.2.2. Interessados suspensos de participar de licitações e impedidos de
contratar com o órgão ou a entidade responsável por esta licitação,
conforme art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93;
6.2.3. Entidades estrangeiras que não tenham representação legal no
Brasil com poderes expressos para receber citação e responder
administrativa ou judicialmente;
6.2.4. Empresas não registradas na Junta Comercial;
6.2.5. Empresas não registradas e aptas nos termos estabelecidos pelo
Banco do Brasil S.A;
6.2.6. Pessoas Jurídicas cujos sócios ou administradores sejam
empregados ou servidores da entidade promotora deste certame,
conforme vedação estabelecida no art. 9º, inciso III, da Lei nº
8.666/1993 (Vide, Acórdão 1198/2007 Plenário /Sumário);
6.2.7. Pessoas Físicas não equiparadas a Pessoa Jurídica;
6.2.8. Empresas impedidas conforme registro no Cadastro de Empresas
Inidôneas e Suspensas – CEIS, do Portal da Transparência do
Governo Federal;
6.2.9. Empresas impedidas conforme registro no Cadastro de Empresas
Inidôneas e Suspensas com a Contratante;
6.2.10. Pessoas jurídicas que não explorem atividade compatível com o
objeto desta licitação;
6.2.11. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de
constituição;
6.2.12. Sociedades Cooperativas, conforme Termo de Conciliação Judicial
firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a União, de 5 de
junho de 2003 e Instrução Normativa SGMPDG Nº 5 de 25 de maio
de 2017 com as alterações da IN n.º 7 de 20 de setembro de 2018;
7. DO SUPORTE DOS DOCUMENTOS
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7.1.

Os documentos para compor todas as fases dos certames serão
apresentados em:
7.1.1. Arquivo digital legível de certidão de inteiro teor com código de
validação via internet emitidos pelo órgão competente;
7.1.2. Certidão emitida pelo órgão competente com código de validade para
consulta via internet.
7.1.3. Documentos de qualquer natureza, que não contenha código de
autenticidade na internet deverá ser fornecido em arquivo digital
legível e autenticado por cartório digital competente nos termos do
art. 7º, inc. V da Lei Federal nº 8.935/94 e Ato de Provimento nº 100,
do Conselho Nacional de Justiça;
7.1.4. Os documentos a serem produzidos pela proponente deverá ser
apresentada, digitada de forma clara, em língua portuguesa do Brasil,
em formato *.pdf, preferencialmente pesquisável, papel de tamanho
referencial A4 (210x297mm)1, datada e assinada digitalmente,
respeitando os seguintes critérios:
7.1.5. Assinatura externa – Padrão CADES, manifesto PADES, através
do site portaldeassinaturas.com.br com uso de certificado digital
homologado pela ICP-Brasil, tipo A1 ou A3 da Pessoa Jurídica
ou do seu sócio administrador Pessoa Física, ou de Bastante
Procurador nos termos deste instrumento e das Medidas
Provisórias 2.200-2 e 983/2020, contendo no final o Protocolo
de assinaturas e assinaturas na margem esquerda e/ou rodapé;
7.1.6. Para os fins deste certame, somente será reconhecido como
assinada digital, a assinatura qualificada nos termos do art. 2º,
III da Medida Provisória 983 de 16 de junho de 2020 em
complemento a Medida Provisória 2.200-2 de 24 de agosto de
2001.
7.2.
Todos as peças tais como: Pedido de impugnação, recursos, Atas,
Contratos, editais, e quaisquer peças que venha a ser adicionada aos
autos será processada por meio digital, e quando inexistir a
possibilidade, será confeccionada em papel, digitalizada e dado fé por
servidor público ou cartório digital e acostada aos autos;
8. DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS
8.1. É de total responsabilidade da proponente:
8.1.1. Dispor de internet de qualidade, com estabilidade de banda de
upload e download para acesso ao portal de licitações do banco
do Brasil, o www.licitacoes-e.com.br, sendo de sua
responsabilidade identificar dentro de sua estrutura de
tecnologia da Informação o melhor plano;
8.1.2. Possuir certificado digital homologado pela ICP-Brasil, tipo A1
ou A3 da Pessoa Jurídica ou do seu sócio administrador Pessoa
Física, ou de Bastante Procurador nos termos deste instrumento
e das Medidas Provisórias 2.200-2 e 983/2020;
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8.1.3.

Possuir cadastro no sítio portaldeassinaturas.com.br, e comprar
créditos para assinaturas de documentos nos preços e condições
do desenvolver;
8.1.4. Autenticar seus documentos junto a um cartório de registro
digital nos termos do Provimento nº 100/2020 do Conselho
Nacional de Justiça/CNJ;
8.1.5. Possuir software de manipulação de *.pdf, para manipular
arquivos, tornando-os pesquisável e comprimidos com qualidade
para fins de atender os critérios de aceitação do sítio licitacoese.com.br e os critérios do e.tcm.ba.gov.br, sob responsabilidade
da proponente acompanhar as mudanças tecnológicas.
9. DO CREDENCIAMENTO
9.1. O credenciamento é condição obrigatória para que o representante possa
atuar na etapa de oferecimento de lances verbais e neste Pregão, nos
termos do art. 9º ao 11 do Decreto Federal nº 10.024/2019.
9.2. A licitante deverá credenciar-se no sistema “Pregão Eletrônico”, no sítio
www.licitacoes-e.com.br, observado o seguinte:
9.2.1. O credenciamento far-se-á mediante atribuição de chave de
identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao
sistema eletrônico, nos termos do art. 9º, § 1º do Decreto Federal
nº 10.024/2019, que será disponibilizada pelo Banco do Brasil
S.A. sem qualquer interferência da licitante, cabendo ao
respectivo Banco realizar as cobranças que entender necessário
dentro de seu programa de vendas de produtos e software.
9.2.2. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas
imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de
acesso.
9.2.3. O credenciamento da licitante ou de seu representante perante o
provedor do sistema implicará responsabilidade legal pelos atos
praticados e presunção de sua capacidade técnica para realização
das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
9.3. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva
responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
9.4. A proponente responsabilizar-se-á por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a
sessão pública.
9.5. Considera-se credenciado para o presente Certame a empresa que
registrar ao menos um lance na proposta de preço, e ainda atender os
demais critérios previstos neste instrumento.
9.6. É de total responsabilidade da Proponente o uso da Chave de acesso ao
sistema licitacoes-e, não podendo eximir-se de negócios realizado no
eventual uso indevido das chaves de acesso por terceiros.
10. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ELETRÔNICA
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10.4.

10.5.

10.6.
10.7.

A participação no Pregão Eletrônico ocorrerá mediante digitação de
senha privativa da licitante e subsequente indexação da proposta de
preços e documentos de habilitação no sistema on-line do Banco do
Brasil S.A. licitacoes-e.com.br, observadas as condições definidas nesta
Seção.
A proposta de preços deverá ser formulada de acordo com o Anexos II
do Edital e com as especificações detalhadas do objeto, até a data e hora
marcadas para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de
recebimento de propostas.
O valor em moeda corrente ou o produto extraído do percentual de
desconto ou ofertado deverá ser calculado com seis casas decimais,
sempre com arredondamento para baixo.
Deverá ser anexada proposta de preço por meio do Protocolo de
Assinatura gerado pelo sítio portaldeassinaturas.com.br, contendo
código de verificação e/ou outros meios de acesso disponível pelo
provedor do sistema.
A proposta deverá se apresentar nos termos deste instrumento, com os
preços iniciais, em formato *.pdf ou *.pdf/A no campo ‘Incluir
documentos’, podendo ser indicado como válidos para todos os itens.
A não inclusão da proposta de preço nos termos deste instrumento é
motivo para imediata desclassificação da proponente.
A proposta deverá ser elaborada obedecendo os seguintes critérios:
10.7.1. Indicar a Razão Social, conforme Inscrição na Receita Federal do
Brasil contido nos Comprovante de Inscrição e de Situação
Cadastral aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863 de
27 de dezembro de 2019;
10.7.2. O número da Licitação e do processo Administrativo
10.7.3. O Número do NIRE indicado pela Junta Comercial no respectivo
Contrato Social, Inscrição Individual ou Registro no MEI.
10.7.4. As descrições e características especificadas do objeto, item a
item, onde deverão obedecer à mesma sequência utilizada para
descrever as especificações exigidas, conforme Anexo I, sendo
desclassificada proposta desorganizada e desleixada, em
especial, que não tenha formatação e não faça uso do português
vernáculo, ou faça uso de termos e expressões esdrúxulas ou
desrespeitosa;
10.7.5. Preço unitário e total em real (R$), do objeto, com 06 (seis) casas
decimais, conforme especificações, obrigatoriamente em
algarismos arábicos, prevalecendo, em casos de divergência, o
produto do valor ofertado como preço unitário, pela quantidade
solicitada. Deverão estar incluídos no preço total ofertado todos
os custos e encargos que venham incidir no fornecimento do
objeto, abrangendo, assim, todos os custos necessários à
execução do objeto em perfeitas condições de uso e a
manutenção destas condições durante o prazo de contrato.
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10.7.6. Validade exata de 60 (sessenta dias) corridos, a contar da data
da primeira sessão de licitação, respeitando o § 3º do art. 64 da
Lei Federal nº 8.666/1993.
10.7.7. A proposta deverá conter as especificações próprias de cada
itens, respeitando as especificações do Anexo I deste
instrumento convocatório, devendo conter junto a descrição
detalhada, a marca/fabricante e modelo quando houver art. 1º,
§ 2º, V da Lei Federal nº 14.065/2020.
10.7.8. Indicar a Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, para cada
item;
10.7.9. Dados Bancários da Pessoa Jurídica, contendo: Agência, Conta
Corrente, Operação se houver nome da instituição bancária com
o respectivo código definido pelo FEBRABAN;
10.7.10.Data e local da assinatura digital da proposta;
10.7.11.Assinatura do responsável legal da empresa ou o representante
credenciado para este ato de Forma digital, nos termos deste
Instrumento.
10.7.12.Indicar o nome completo, CPF e e-mail cadastrados no sítio
portaldeassinaturas.com.br do preposto ou sócio que assinará o
Contrato;
10.8. Apresentar Composição de Preço para cada item em restrita obediência
ao acórdão nº 2.341/2020, Plenário/TCU: ‘O edital do certame deve
exigir dos licitantes a apresentação de planilha que expressem a
composição de todos os custos unitários, sob pena de afronto ao art. 7º,
§ 2º, inciso II da Lei [Federal] 8.666/1993’.
10.9. A planilha de composição de custos deverá ser confeccionada em
formado de tabelas e colunas, detalhado por item, de forma clara e
objetiva, o valor em real e o percentual correspondente, e deverá conter
as seguintes informações:
10.9.1. A tabela A da composição de custo, deverá conter as despesas
fixas.
10.9.2. A tabela B da composição de custo, deverá conter os custos e
despesas tributária.
10.9.3. A tabela C Será a soma de A + B;
10.9.4. A tabela D, da composição de custo, deverá o lucro desejado;
10.9.5. A tabela E, da composição de custo, deverá o valor do Kg.
10.9.6. A Tabela F, da composição de custo, deverá conter o valor mensal
previsto;
10.9.7. A tabela G, da composição de custo, deverá conter o valor total
anual;
10.9.7.1. A composição tributária deverá observar os seguintes
critérios:
10.9.7.1.1. Quando o objeto envolver venda de mercadoria ou
serviço de transporte interestadual, a compensação
do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços-ICMS não poderão ser superiores a 18%
(dezoito por cento), com exceção dos Estados do Rio
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de Janeiro (18% + 2% de FECEP) e Alagoas (17% de
ICMS + 1% de FECP);
10.9.7.1.2. As alíquotas efetivas para empresas do Regime de
Tributação Simples Nacional ou SIMEI são as
definidas nos Anexos da Lei Complementar
123/2006, devendo comprovar com sua faixa de
tributação através da apresentação o Extrato do
Simples Nacional (PGDAS-Declaratório) da última
competência vencida, com vistas a identificar o
faturamento dos últimos 12 meses, suas alíquotas
etc. sob pena de desclassificação da proposta;
10.9.7.1.2.1. As empresas do Simples Nacional deverão
detalhar e apresentar o cálculo da compensação
de alíquota do ICMS;
10.9.7.1.3. Não será aceito composição de custo cujos valores e
percentuais não estejam devidamente distribuídos
entre os respectivos tributos ou taxas quando for o
caso;
10.9.7.1.4. As alíquotas efetivas para empresas do Regime de
Tributação Lucro Presumido são as definidas na Lei
Federal nº 9.430/1996 e legislação complementar,
sob pena de desclassificação da proposta;
10.9.7.1.5. As alíquotas efetivas para empresas do Regime de
Tributação Lucro Real são as definidas na Lei Federal
nº 9.430/1996 e legislação complementar, sob pena
de desclassificação da proposta;
10.9.7.1.5.1. As empresas do Lucro Real e Lucro Presumido
deverá detalhar e apresentar o cálculo as
alíquotas do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, e a
compensação de alíquota do ICMS;
10.9.8. Poderá ser incluso nota explicativa para fim de esclarecer
informações dúbias ou complexas.
10.10. Será desclassificada a proposta que apresentar composição de custos
fora dos padrões estabelecido neste instrumento;
10.11. Será admitido apresentar documentação complementar para justificar
seus custos, sendo plenamente proibido a adição de documento a
posterior.
10.12. Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que este certame não tenha estabelecido limites mínimos e
máximos, exceto quando se referirem aos materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
à totalidade da remuneração, devendo a licitante demonstrar a
exequibilidade da sua proposta de imediato nos termos da Súmula 262
do Tribunal de Contas da União - TCU;
10.13. O Pregoeiro poderá diligenciar a Pessoa Jurídica interessada em
participar do presente certame, a Receita Federal do Brasil – RFB, a
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respectiva Junta Comercial e aos Órgãos de Controle Externo, por meio
da Procuradoria-Geral do Município ou por meio do Sistema de Controle
Interno do Município ou diretamente nos casos previstos em lei, sobre
a veracidade dos indicadores contábeis2, podendo inclusive solicitar ao
Ministério Público Federal e/ou Estadual a efetiva averiguação da
veracidade dos dados contábeis, nos termos do art. 1º da Lei Federal nº
9.613/1998 – Lei da Lavagem de Dinheiro, e ao Conselho de Controles
de Atividades Financeiras – COAF, nos termos do art. 6º, III, b Resolução
nº 1.530/2017 de 22 de setembro de 2017 do Conselho Federal de
Contabilidade - CFC.
10.14. Será desclassificada o item que apresentar preços divergentes;
10.15. Será considerando como não recebido o envio de arquivo não assinado
digitalmente ou enviado para outros meios que não seja no campo
apropriado do licitacoes-e.com.br.
11. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
11.1. Habilitação Jurídica:
11.1.1. Declaração de desimpedimento nos termos do Anexo III;
11.1.1.1. As Pessoas Jurídicas, nos termos do art. 44, incisos I ao VI
e art. 966 do Código Civil, com inscrição no Registro Público
de Empresas Mercantis (art. 967, CC) deverão apresentar,
para fins de habilitação jurídica: ato constitutivo, estatuto,
inscrição empresarial, registro comercial de empresa
individual, Certidão de Condição de Microempreendedor
Individual – MEI ou contrato social em vigor, somado a
todas as alterações inclusive as consolidações3,
devidamente autenticada nos termos deste instrumento;
11.1.1.2. As sociedades por ações deverão apresentar documentos
de eleição de seus administradores nos termos do art. 28,
inciso III, da Lei nº. 8.666/93 c/c arts. 45, 966, 985 e 1.150
do Código Civil Brasileiro; incluindo todas as atas, seu
estatuto e demais peças;
11.1.1.3. As empresas estrangeiras deverão apresentar decreto de
autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir;
11.1.2. As Pessoas Físicas equiparadas a Pessoas Jurídicas, nos
termos do art. 44, incisos I ao VI e art. 966 do Código Civil e
RIR/99 em seu artigo 150, com inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis conforme artigo 967 do Código Civil deverão
apresentar, para fins de habilitação Jurídica: registro comercial
de
empresas
individual,
Certidão
de
Condição
de
Microempreendedor Individual – MEI, somado a todas as
2

Art. 1º, II da Lei Federal nº 8.137/1990 que versa sobre os crimes contra a ordem tributária, econômica e relações
do consumo.
3
Os atos consolidados não tornam sem efeitos os atos anteriormente praticados, devendo apresentar todos os atos
para fins de comprovação de habilitação e devido cumprimento do Art. 1º, I e 2º I da Lei Federal nº 8.137/1990 que
versa sobre os crimes contra a ordem tributária, econômica e relações do consumo.
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alterações
inclusive
as
consolidações4,
devidamente
autenticadas nos termos deste instrumento e acompanhada de
fotocópia da Carteira de Identidade Civil com foto e comprovante
de regularidade de Pessoa Física com a Receita Federal/MF –
CPF, nos termos do art. 29, inciso I, da Lei Federal nº
8.666/1993 emitido na internet, no sítio da Receita Federal.
11.1.3. Será aceita Certidão de Inteiro Teor emitida pela Junta
Comercial do respectivo Estado ou Cartório competente quando
for o caso, desde que contenha todas as alterações desde o
primeiro ato arquivado e código de verificação de autenticidade
via internet com chave de autenticidade ICP-Brasil.
11.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
11.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda (CNPJ) emitido através de consulta no site
oficial da Receita Federal do Brasil - RFB, com inscrição ativa e
contendo Código Nacional de Atividade Econômica – CNAE,
compatível com o objeto deste certame, nos termos do Art. 29, I
da Lei 8.666/93;
11.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal, se houver, relativo à sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, nos
termos do Art. 29, II da Lei 8.666/93;
11.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Seguridade
Social e Dívida Ativa da União, nos termos do Art. 29, III da Lei
8.666/93, Portaria 358, de 5 de setembro de 2014 e Portaria
Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 02/10/2014, nos termos do
Art. 29, IV da Lei 8.666/93, emitida no sítio da Receita Federal do
Brasil – RFB;
11.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, nos termos
do Art. 29, III da Lei 8.666/93, emitida na internet no sítio da
Secretaria da Fazenda do Estado;
11.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, nos termos
do Art. 29, III da Lei 8.666/93, emitido na internet ou in loco na
prefeitura Municipal da Sede da licitante;
11.2.6. Prova de regularidade o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) nos termos do Art. 29, IV da Lei 8.666/93, que deverá ser
emitida exclusivamente no sítio oficial da Caixa Econômica
Federal - CAIXA;
11.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça
do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei no5.452, de 1o de maio de 1943, nos
termos do Art. 29, V da Lei 8.666/93, que deverá ser emitida
exclusivamente no sítio oficial do Tribunal Superior do Trabalho TST;
4

Os atos consolidados não tornam sem efeitos os atos anteriormente praticados, devendo apresentar todos os atos
para fins de comprovação de habilitação e devido cumprimento do Art. 1º, I e 2º I da Lei Federal nº 8.137/1990 que
versa sobre os crimes contra a ordem tributária, econômica e relações do consumo.
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11.3.

Qualificação Econômico-Financeira:
11.3.1. Certidão negativa de falência, ou concordata, ou recuperação
judicial ou liquidação judicial, conforme o caso, expedida pelo
Tribunal de Justiça do Estado da sede da empresa ou sua matriz,
expedida em 1º grau, dentro do prazo de validade previsto na
própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 90
(noventa) dias contados da data da sua apresentação.
11.3.1.1. Os estados que dispõem de emissão de Certidão via internet
ou expedida fisicamente, poderá ser justada a de
preferência da proponente, desde que em formato digital;
11.3.2. Balanço patrimonial – BP e Demonstrativo de Resultado do
Exercício – DRE do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei ou balanço de abertura para as
empresas criadas no exercício em curso, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) meses da
data de apresentação da proposta, tomando como base a variação,
ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS –
DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação
Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha
substituir;
11.3.3. O Balanço deverá conter o Termo de Abertura e Encerramento do
Livro contendo o registro na Junta Comercial do respectivo
Estado, salvo as empresas sediadas no Estado de São Paulo que
poderá apresentar balanço com registro em Cartório nos termos
da deliberação nº 003 de 27 de maio de 1970 – Junta Comercial
do Estado de São Paulo – JUCESP ou as empresas optantes pela
Escrituração Contábil Digital – ECD via SPED-RFB;
11.3.4. serão considerados e aceitos como na forma da lei o balanço
patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:
11.3.4.1. Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade
anônima):
11.3.4.1.1. Publicados em Diário Oficial; ou,
11.3.4.1.2. Publicados em jornal de grande circulação; ou,
11.3.4.1.3. Por fotocópia termos deste instrumento registrada ou
autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio
da licitante.
11.3.4.1.4. Ou, Escrituração Pública Digital – SPED.
11.3.4.2. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA) do
Lucro Real ou Presumido:
11.3.4.2.1. Fotocópia nos termos deste instrumento do Balanço
Patrimonial e Demonstrativo de Resultado de Exercício
– DRE devidamente registrado ou autenticado na
Junta Comercial da sede, ou domicílio da licitante;
11.3.4.2.2. Ou, Escrituração Pública Digital – SPED.
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11.3.4.3. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA) em
todas as suas formas, Pessoas Físicas equiparadas a Pessoas
Jurídicas optantes pelo regime de tributação do “SIMPLES
NACIONAL e os Microempreendedores Individuais – MEI5”:
11.3.4.3.1. Fotocópia do Balanço Patrimonial e Demonstrativo de
Resultado do Exercício - DRE devidamente registrados
ou autenticados na Junta Comercial da sede ou
domicílio da licitante acompanhando de extrato do
Simples Nacional;
11.3.4.3.2. No caso de pequenas empresas optantes pelo Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional,
poderá optar por apresentar a Escrituração fiscal
simplificada em observância a Resolução CFC Nº
1.418, de 05 de dezembro de 2012 e ITG 1.000.
11.3.4.4. Sociedade criada no exercício em curso:
11.3.4.4.1. Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente
registrado e autenticado na Junta Comercial da sede
ou domicílio da licitante.
11.3.5. Com base no Balanço patrimonial - BP e no Demonstrativo de
Resultado do Exercício - DRE a licitada deverá demonstrar
possuir capacidade financeira nos termos do art. 31, §§ 2º e 5º
da Lei Federal 8.666/1993, possuir termômetro de insolvência
igual ou superior a 16 (um positivo) tendo como base a análise
descriminante linear do termômetro de Kanitz, com uso de uma
das equações a seguir:
Y = (0,05.RP + 1,65.LG + 3,55.LS) – (1,06.LC + 0,33.GE)
Onde:
RP (1) – Rentabilidade Patrimonial;
LG (2) – Liquidez Geral;
LS (3) – Liquidez Seca;
LC (4) – Liquidez Corrente;
GE (5) – Grau de Endividamento;
11.3.5.1. Os índices RP, LG, LS, LC e GE deverão ser calculados
individualmente.

5

Cabe destacar que, a princípio, para fins de licitação, o Microempreendedor Individual – MEI equipara-se à figura do
empresário individual. O empresário individual, em regra, no procedimento licitatório, se apresenta diante da
Administração Pública como pessoa física equiparada a Pessoa Jurídica, a qual deverá estar inscrita no Registro
Comercial (art. 28, II, da Lei nº 8.666/93), expedido em conformidade com os artigos 967 e 968 do Código Civil,
visando demonstrar a regularidade da atividade empresarial exercida por ele (empresário individual), dessa forma, a
Administração deverá exigir do MEI, para fins de habilitação em processo de contratação pública os documentos
previstos entre os artigos 28 a 31 da Lei de Licitações.
6
BRAGA, 2013, Página 172.

Página 12 de 53

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código FCB6-3A68-072A-3C08.

11.3.6. Comprovar possuir patrimônio líquido correspondente a possuir
10,00% (dez por cento inteiro) do valor inicial de sua proposta.
11.3.7. O balanço emitido via Sistema Público de Escrituração Digital –
SPED Fiscal, será aceito, devidamente autenticado, mediante
recibo de entrega emitido pelo SPED/Receita Federal do Brasil,
conforme autoriza o art. 78-A, § 1º, e § 2º do Decreto
1.800/1996, alterado pelo Decreto nº 9.683/2016 e art. 6º da
Instrução Normativa RFB 1774 de 22 de dezembro de 2017,
alterado pelo Instrução Normativa RFB nº 1856, de 13 de
dezembro de 2018).
11.3.8. As escriturações fiscais terão validade até 30 de abril do segundo
ano subsequente ao ano calendário da escrituração, nos termos
do art. 1.078, inciso I, do Código Civil, da Instrução Normativa
RFB 1774 de 22 de dezembro de 2017 e do Acórdão 1999/2014,
Processo 015.817/2014-8, Plenário, Relator Ministro Aroldo
Cedraz, 30/07/2014 – Tribunal de Contas da União – TCU.
11.4. Qualificação Técnica:
11.4.1. Do Atestado de Capacidade Operacional.
11.4.1.1. Apresentação de um ou mais atestados de capacitação técnicooperacional da licitante, em atendimento ao art. 30, inciso II,
da Lei Federal 8.666/1993, através de Atestados de Capacidade
Técnica fornecido por pessoa Jurídica de Direito Público ou
Privado, comprovando compatibilidade com o objeto deste
certame em características, quantidades e prazos de sua
proposta.
11.4.1.1.1. Entende-se por características a apresentação de Certidão
de Acervo Técnico – CAT emitida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA de qualquer unidade da
Federação; entende-se por quantidades, atestado(s)
contendo no mínimo a prestação dos serviços contidos no
objeto deste instrumento; entende-se por prazos, a
apresentação de atestado de contratos executados, vetado
a apresentação de atestados de contratos em curso sem a
conclusão de no mínimo um exercício social.
11.4.1.1.2. Em todos os casos, o Pregoeiro poderá fazer diligências para
verificar a veracidade dos atestados, inclusive requerendo
apresentação de documentos fiscais, contratos, liquidações,
quando tratar-se de órgão da administração pública, etc.,
podendo solicitar a apresentação de cópia de Balanço
Patrimonial e a prova de vínculo do Contador com a Pessoa
Jurídica contratada.
11.4.1.2. Alvará de Licença e Funcionamento expedito pela Vigilância
Sanitária do Município Sede da Licitante;
11.4.1.3. Certidão de Regularidade da Licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA da Sede da
Licitante, válido, em conformidade com a Lei Federal Nº 5194
de 24 de dezembro de 1966, comprovando a regularidade e
inscrição da pessoa jurídica junto ao presente conselho.
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11.4.1.7.

11.4.1.8.

11.4.1.9.

11.4.1.10.
11.4.1.11.

11.4.1.12.

11.4.1.13.

12.

Certidão de Regularidade do Profissional com graduação
em Engenharia Química, junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA, valido, em conformidade
com a Lei Federal Nº 5194 de 24 de dezembro de 1966.
Comprovando que o mesmo se encontra regular perante o
presente conselho e é profissional responsável técnico pela
licitante.
Certificado da Pessoa Jurídica junto ao IBAMA,
comprovando que a pessoa jurídica está em conformidade com
as obrigações cadastrais e de prestação de informações
ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e
fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.
Atestado de Regularidade emitido pelo Corpo de Bombeiros
na matriz e da filial que recepcionar o lixo recolhido.
Licença para Transporte, Coleta e Tratamento e
destinação dos resíduos sólidos dos serviços de saúde
fornecidas pelo órgão competente, em nome da licitante.
Licença para Disposição final dos resíduos sólidos de saúde
do licitante ou empresa contratada para dar a devida
destinação, bem como contrato de prestação de serviços em
vigor.
Certificado de Inspeção para transporte de produtos
perigosos – CIPP e Certificado de Inspeção Veicular – CIV de
todos os veículos constantes na licença de operação.
Certidão Negativa de Débitos Ambientais, emitida pela
Secretaria de Estado do Meio Ambiente.
Autorização Ambiental para o Transporte Interestadual de
Produtos Perigosos IBAMA, para empresas com sede em
outros estados.
Declaração de regularidade com a respectiva agência estadual
de Meio Ambiente, a saber: da CPRH para as empresas
sediadas no Estado de Pernambuco e da SEMA/INEMA para
as empresas sediadas na Bahia, e das respectivas agências
estaduais de meio ambiente para as empresas sediadas em
outros estados.
Os referidos documentos são imprescindíveis para que a
empresa que presta serviço de tratamento de resíduos
hospitalares comprovem possuir os requisitos mínimos de
segurança para seus funcionários, população e meio ambiente
para operar, em obediência à Resolução CONAMA 358 de 29
de abril de 2005 (Conselho Nacional do Meio Ambiente) e a
Resolução da ANVISA RDC 306 de 7 de dezembro de 2004,
bem como o art. 30, IV da Lei nº 8.666/93 que determina que
na qualificação técnica: “IV - prova de atendimento de
requisitos previstos em lei especial, quando for o caso”.

DA ABERTURA DAS PROPOSTAS
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12.5.

13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

No dia e hora indicados, o pregoeiro abrirá a sessão pública na internet,
mediante a utilização de sua chave de acesso e senha, no sítio
www.licitacoes-e.com.br.
A comunicação entre o pregoeiro e as licitantes ocorrerá mediante troca
de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.
As propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor estarão
disponíveis na internet, e o pregoeiro abrirá na hora marcada ou a
posterior as propostas em campo específico.
A licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer
mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
O Pregoeiro seguirá o horário fixado para início de cada fase, podendo
estender motivadamente o prazo a qualquer tempo, ficando as
proponentes vinculadas aos horários que o pregoeiro estabelecer,
mesmo que este extrapole o horário comercial, sendo de
responsabilidade da proponente acompanhar ou não e arcar com os
prejuízos de sua ausência sem direito a recursos.
DA SESSÃO DE LANCES
Após a abertura da sessão pública de lances, o software classificará para
a fase de lances todas as propostas aptas, para auferir lances sucessivos
e durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente
pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do
período de duração da sessão pública.
Aberta a etapa competitiva, as proponentes aptas poderão encaminhar
lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo
imediatamente informadas do recebimento e respectivo horário de
registro e valor.
Na formulação de lances, deverão ser observados os seguintes aspectos:
13.3.1. as proponentes poderão oferecer lances sucessivos, observados o
horário fixado para abertura da sessão pública e as regras
estabelecidas neste Edital;
13.3.2. as proponentes somente poderão oferecer lance inferior ao último
por ela ofertado e registrado pelo sistema, obedecendo aos
critérios pré-determinados no Edital;
13.3.3. lances iguais serão ordenados por ordem cronológica de registro
no sistema, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
primeiramente;
13.3.4. a disputa será realizada por lote, e cada lote pode poderá ter um
ou mais itens;
13.3.5. a cada lance ofertado por lote, o sistema atualizará
automaticamente o valor total do grupo, sagrando-se vencedora a
empresa que ofertar o menor valor do lote.
Durante a sessão pública do Pregão, as licitantes serão informadas em
tempo real do valor do menor lance registrado, vedada a identificação
do seu detentor.
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13.5.

Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de
julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não
lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
13.6. Nesta fase, o pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance de valor
considerado inexequível.
13.7. A etapa de lances será encerrada quando não houver manifestação dos
licitantes pelo período de 02 (dois) minutos, após transcorrer 10 (dez)
minutos de disputas, nos termos do art. 32, §§ 1 a 3 do Decreto Federal
nº. 10.024/2019.
13.8. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva,
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a
recepção dos lances, retornando o pregoeiro, quando possível, sua
atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
13.9. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos,
a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente
após comunicação expressa aos participantes no sítio www.licitacoese.com.br após um intervalo de 24 horas.
13.10. Após o encerramento da etapa de lances, o pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à proponente com
objetivo de obter lances mais, observado o critério de julgamento, não
sendo admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste
instrumento,
podendo
inclusive
o
pregoeiro
desclassificar
motivadamente a proponente que negar negociar com o Pregoeiro,
mesmo que tenha sido classificada na fase de lances.
13.11. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico e poderá ser
acompanhada pelas demais licitantes.
13.12. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão será encerrada
automaticamente.
13.13. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará as
propostas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos no Edital, nos termos do art. 28 do Decreto Federal nº.
10.024/2019.
13.14. Após a verificação da proposta e habilitação o Pregoeiro alterará a
situação da proponente classificada de arrematada para classificada, e
em seguida declarará o valor em campo próprio.
13.15. Declarado o valor para o Sistema licitacoes-e, o Pregoeiro adjudicará o
objeto e caberá a autoridade competente a homologação do certame;
13.16. A qualquer momento o Pregoeiro e autoridade competente poderá alterar
situações referente a proponente sempre de forma motivada.
14. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE
14.1. Quando houver participação nesta licitação de microempresas e/ou
empresas de pequeno porte, considerar-se-á empate quando a proposta
dessas empresas for igual ou até 5% (cinco por cento) superior à
proposta classificada em primeiro lugar. Neste caso, e desde que a
proposta classificada em primeiro lugar não tenha sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema eletrônico
procederá da seguinte forma:
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14.1.1. Classificação das propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se enquadrem na situação prevista no item
anterior;
14.1.2. Convocação da microempresa - ME ou empresa de pequeno porte
- EPP que apresentou a menor proposta dentre as classificadas
na forma do item anterior, para que, no prazo de 02 (dois) minutos
após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão,
apresente uma última oferta, obrigatoriamente inferior à da
primeira colocada, para o desempate, situação em que será
classificada em primeiro lugar e, caso sua proposta seja aceita,
declarada vencedora do certame;
14.1.3. Não sendo apresentada proposta pela microempresa ou empresa
de pequeno porte, na situação do item anterior, ou não ocorrendo
a regularização fiscal ou trabalhista, ou, ainda, não ocorrendo a
contratação, serão convocadas, na ordem e no mesmo prazo, as
propostas remanescentes, classificadas na forma do segundo item
anterior, para o exercício do mesmo direito.
14.2. Não sendo apresentada ou aceita a proposta de microempresas ou
empresas de pequeno porte, conforme disposto no cláusula anterior,
será assegurada aos fornecedores preferência na contratação, nos
termos da Lei nº 8.248/1991 e do Decreto nº 7.174/2010 - quando for
o caso, com a classificação dos licitantes cujas propostas finais estejam
situadas até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta válida,
conforme o critério de julgamento, para a comprovação e o exercício do
direito de preferência, observada a seguinte ordem:
14.2.1. Microempresa e empresas de Pequeno porte sediada localmente
ou regionalmente nos termos da legislação específica.
14.2.2. serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de
acordo com o Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida
pelo Poder Executivo Federal;
14.2.3. serviços com tecnologia desenvolvida no País; e,
14.2.4. serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo
Poder Executivo Federal.
14.3. O exercício do direito de preferência previsto na cláusula anterior será
concedido automaticamente pelo Sistema Eletrônico àqueles licitantes
que tenham manifestado expressamente, via registro no sistema
Compras Governamentais, atender às condições legais para a
comprovação de qualquer um dos requisitos estabelecidos nas alíneas
do item anterior.
14.4. Atendido o disposto nos itens anteriores serão observados os seguintes
procedimentos, sucessivamente:
14.4.1. convocação dos licitantes classificados que estejam enquadrados
como MEP, na ordem de classificação, para que possam oferecer
nova proposta para igualar ou superar a melhor proposta válida,
caso em que, havendo aceitação da sua proposta, será declarado
vencedor do certame;
14.4.2. caso a preferência não seja exercida na forma da alínea anterior
por qualquer motivo, serão convocadas as empresas classificadas
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que estejam enquadradas como MEP, na ordem de classificação,
para a comprovação e o exercício do direito de preferência.
14.4.3. todas as empresas licitantes deverão permanecer conectados
para acompanhar a convocação, pelo próprio Sistema Eletrônico,
da proposta mais bem classificada cujo valor para o item esteja
situado no intervalo percentual previsto neste instrumento, ou
seja, até 10% (dez por cento) da melhor proposta válida.
14.5. O Sistema Eletrônico fixará no chat o horário limite para o envio, pela
licitante convocada, de nova proposta que contemple valor igual ou
inferior à da licitante que apresentou originalmente o melhor lance, sob
pena de preclusão do seu direito de preferência e consequente
convocação da próxima classificada que atenda aos requisitos de
preferência, se houver.
14.5.1. Na hipótese de apresentação de nova proposta, a licitante
encaminhará, juntamente com os demais documentos de
habilitação, a comprovação de que atende aos requisitos
estabelecidos neste instrumento.
14.5.2. Não estando disponível a função no sistema, o Pregoeiro fará a
convocação para o critério do desempate, manualmente, via chat,
através de solicitação de nova proposta.
14.6. A comprovação do atendimento ao PPB ou aos serviços com tecnologia
desenvolvida no País será feita mediante apresentação do documento
comprobatório da habilitação à fruição dos incentivos fiscais
regulamentados pelo Decreto n. 5.906, de 26 de setembro de 2006, ou
pelo Decreto n. 6.008, de 29 de dezembro de 2006 e será feita:
14.6.1. por meio de consulta ao sítio eletrônico oficial do Ministério da
Ciência e Tecnologia ou da Superintendência da Zona Franca de
Manaus - SUFRAMA; ou,
14.6.2. por documento expedido para esta finalidade pelo Ministério da
Ciência e Tecnologia ou pela SUFRAMA ou por outro órgão ao qual
seja legalmente atribuída tal competência, mediante solicitação
da licitante.
14.7. Não serão aceitos como meio de comprovação documentos e/ou
declarações emitidas pela própria licitante ou pelo fabricante.
14.8. Caso o direito de preferência não seja exercido nos termos supra,
prevalecerá o resultado inicialmente apurado pelo Sistema Eletrônico,
com a convocação da empresa classificada em primeiro lugar para
apresentar proposta.
15. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.
15.1. No ato da decisão do Pregoeiro, o licitante que desejar recorrer da
decisão deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção
de recorrer, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias corridos para
apresentação das razões do recurso, nos termos do § 1º do art. 44
do Decreto Federal 10.024/2019 e do inciso XVIII, do Artigo 4º, da
Lei 10.520/02 e caput do art. 24 do Decreto Federal 10.024/2019,
respeitando o disposto no caput do art. 110 da Lei nº. 8.666/93,
ficando os demais desde logo intimados para apresentarem
contrarrazões em igual número de dias, cujo prazo começará a
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correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado
vista a qualquer tempo dos autos, nos termos do caput do art. 63 e
art. 109, § 5º, da Lei 8.666/93.
15.2. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos
prazos legais, bem como os que não forem assinados pelo
representante legal devidamente qualificado nos autos, ou demais
representantes devidamente qualificados por procuração com
poderes para representação em licitações públicas, resguardando os
demais casos previstos em Lei.
15.3. Apresentada a intenção de recorrer, cabe ao pregoeiro tão-somente
avaliar a existência dos pressupostos recursais, o que se restringe à
aferição de sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e
motivação, nos termos do Acórdão nº 339/2010 – Plenário, TCU.
15.4. Os recursos deverão ser protocolados exclusivamente via e-mail, no
horário de funcionamento do Setor de licitação indicado no
preâmbulo deste instrumento, considerando o horário oficial de
Brasília, assinado digitalmente nos termos deste instrumento, e
deverá ser remetido para e-mail oficial citado no preambulo deste
instrumento.
15.5. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante
importará a decadência do direito de recurso.
15.6. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão
ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.
15.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos
praticados, a autoridade competente motivadamente adjudicará ou
não o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará ou não
o certame.
15.8. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a
invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
15.9. Não será conhecido o recurso ou contrarrazões com termos
desrespeitosos, de baixo calão, obscenos, ofensivos, pejorativos, etc.,
podendo o Pregoeiro realizar, nestes casos, imediata representação
judicial nos termos do art. 331 do Código Penal Brasileiro.
15.10. As respostas de Recursos serão publicadas integralmente com
Diário Oficial do Munícipio – DOM;
16. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
16.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão,
por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis
anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, nos termos
do caput do art. 24 do Decreto Federal 10.024/2019.
16.2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro,
auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos,
decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da
data de recebimento da impugnação, nos termos do caput do art. 24
do Decreto Federal 10.024/2019.
16.3. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro,
auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos,
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decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da
data de recebimento da impugnação.
16.4. Somente será julgado o mérito de recursos e impugnações
encaminhados nos prazos legais.
16.5. Não será conhecida a impugnação com termos desrespeitosos,
obscenos, ofensivos, pejorativos, etc., podendo o Pregoeiro realizar
imediata representação judicial nos termos do art. 331 do Código
Penal Brasileiro.
16.6. As impugnações deverão serem protocolados exclusivamente via email, no horário de funcionamento do setor indicado no preâmbulo,
considerando o horário oficial de Brasília, assinado digitalmente nos
termos deste instrumento, e deverá ser remetido para do e-mail
oficial citado no preambulo deste instrumento.
16.6.1. No campo assunto deverá conter: “Impugnação Ref. Pregão
XXX”.
17. DO ESCLARECIMENTO DO EDITAL
17.1. Qualquer licitante poderá realizar pedido de esclarecimento ao
edital, desde que por escrito, através do e-mail oficial citado no
preambulo deste instrumento.
17.2. As consultas de esclarecimento não têm caráter impugnativo ou
recursal;
17.3. O Pregoeiro poderá responder o pedido de esclarecimento até o dia
da licitação;
17.4. Não será conhecido o pedido de esclarecimento com termos
desrespeitosos, de baixo calão, obscenos, ofensivos, pejorativos etc.,
podendo o Pregoeiro realizar imediata representação judicial nos
termos do art. 331 do Código Penal Brasileiro.
17.5. O Pedido de esclarecimento deverá conter a qualificação do cidadão,
como nome completo, documentos pessoais, endereço, telefone e email.
17.6. O pedido de esclarecido deverá ser redigido no corpo do próprio email, sem a necessidade de assinatura digital.
18. DA DILIGÊNCIA
18.1. O Pregoeiro poderá realizar diligências em qualquer fase da licitação
correspondente a esta contratação, em especial para se certificar da
veracidade quanto às informações prestadas para habilitação técnica
do fornecedor, proposta de preço, momento em que poderá ser
constituída comissão técnica capaz de proceder às avaliações que se
fizerem necessárias, nos termos do art. 43, § 3º da Lei Federal nº
8.666/1993;
18.2. As diligências poderão ser requisitadas por escrito ou verbalmente
nos aos autos do Certame ou grafada na ATA circunstancial da sessão
por meio de recurso tecnológico disponibilizado pelo sistema
licitacoes-e.com.br para estes fins.
18.3. O Pregoeiro poderá diligenciar a qualquer tempo órgãos e licitantes,
mesmo que o presente Certame esteja finalizado.
19. DA CONSULTA PÚBLICA
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19.1. Os demais cidadãos terão acesso público ao certame em até 30 (trinta)
dias após sua homologação, no sítio www.tce.pe.gov.br, podendo
neste sítio ter acesso ilimitado a quaisquer peças do processo em
formato “Portable Document Format – PDF”.
19.2. Os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou
cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram,
ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo
ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem, como prevê o art.
46, da Lei nº. 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
20. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
20.1. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor
deverá manter as condições de habilitação, em conformidade com o
art. 55, inciso XIII, da Lei nº. 8.666/93;
20.2. Após solicitação da Contratante por meio de e-mail ou do
portaldeassinaturas.com.br, a licitante registrada terá o prazo de 01
(um) dia, contados a partir da data de sua convocação, para assinar
o Termo de Contrato, cuja vigência será de até 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado por interesse da Contratante até o limite
estabelecido na Lei nº. 8.666/93.
20.3. O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por
igual período, por solicitação justificada do adjudicatário, sendo
facultada motivadamente a aceitação por parte da Administração.
20.4. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não
comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou
quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser
convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de
classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta,
negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a
contratação, sendo aplicada as sanções previstas neste Edital e
demais cominações legais.
20.5. O contrato será assinado pelos seus administradores ou procurador
devidamente qualificado por meio de procuração pública ou
específica.
21. DAS REGRAS DA CONTRATAÇÃO
21.1. As regras acerca das obrigações da contratante e da contratada estão
estabelecidas na minuta do Contrato, Anexo IV, peças inseparáveis
deste instrumento, que será assinada pelas partes no prazo de 01 dia
útil contado da convocação oficial via sistema licitacoes-e.com.br, por
meio do sítio www.portaldeassinaturas.com.br.
22. DAS PENALIDADES
22.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
celebrar o contrato ou Ata de Registro de Preço, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame – no
credenciamento, proposta, habilitação, documentação tardia pelas
prerrogativas da Lei Complementar nº. 123/06, composição de
custos, etc., ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, após o
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devido processo legal, ficará impedido de licitar com quaisquer entes
da administração pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominações legais, repercutido sobre todos os contratos firmados com
a Contratante.
22.2. Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) inteiros sobre o valor
global da sua proposta final, que deverá ser recolhido aos cofres
públicos no prazo de até 20 (vinte) dias corridos a contar da
finalização dos prazos previstos no art. 87, § 3º, da Lei 8.666/93, para
a licitante que deixar de assinar Ata de Registro de Preço ou Contrato.
22.3. A licitante que fizer declaração falsa em descumprimento a declaração
de desimpedimento (Anexo III), fundamentada no artigo 4º, inciso
VII, da Lei nº 10.520/2002, estará sujeita a sofrer processo
administrativo e concomitantemente processo penal nos termos do
art. 299 do Código Penal Brasileiro, que será conduzido por meio da
Procuradoria-Geral do Município.
22.4. As regras acerca das penalidades de contratação estão contidas na
minuta do instrumento contratual, peça inseparável deste
instrumento.
22.5. A licitante que não assinar a Ata de Registro de Preço ou não
encaminhar os documentos de habilitação e proposta no prazo
previsto neste instrumento, ou encaminhar em desacordo, será
suspensa de licitar com o Município pelo prazo de 12 (doze) meses,
sendo incluído com inadimplente com o município no portal de
empresas inadimplentes, no sítio oficial da contratante, independente
de abertura de procedimento administrativo.
23. DO
SANEAMENTO
DE
ERROS
FORMAIS,
MATERIAIS
E
SUBSTANCIAIS.
23.1. O erro formal não vicia e nem torna inválido o ato. Haverá um erro
formal no ato quando for possível, pelo contexto e pelas circunstâncias,
identificar a coisa e validar o ato.
23.2. Classifica-se como erro formal distorção entre o conteúdo e a vontade
daquele que o produziu, tais como: divergência entre valor numeral e
valor por extenso, ausência de assinatura, erro claro na identificação
do envelope, ausência de numeração de páginas, ausência de
informações em um documento e suprida por outro etc.;
23.3. Em momento algum será sanado erros materiais, tais como: erro
aritmético (de cálculo) do valor da proposta, indicação de fato
inexistente, ausência de documentos exigidos no edital, inclusão de
documento a posteriori, erro da especificação técnica, etc.
23.4. Em momento algum será sanado erros substanciais, tais como: falta
de informação indispensável ao documento, fato que torna o mesmo
insuscetíveis de aproveitamento; trata-se de um documento
defeituoso; incompleto; não produzindo os efeitos jurídicos desejados.
23.5. Exclusivamente, só será permitida a adição da declaração de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, que poderá ser sanado
no ato de credenciamento a próprio punho pelo representante da
licitante, ou não existindo ele, o Pregoeiro deverá estender as
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prerrogativas se for possível identificar a opção através de indicação do
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.
24. DISPOSIÇÕES FINAIS
24.1. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
24.2. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação
de suas propostas, bem como seus custos com deslocamento,
alimentação, hospedagem, internet, custas de uso do sistema do
Banco do Brasil S.A. etc., e a Administração não será, em nenhum
caso, responsável por esses custos, independentemente da condução
ou do resultado do processo licitatório.
24.3. Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que
se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas, como prevê o art. 21, § 4º da Lei 8.666/93.
24.4. O presente edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no
endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, não sendo possível a
retirado do edital por outros meios.
24.5. O resultado e demais atos passiveis de divulgação pertinentes a esta
licitação serão divulgados no site do Diário Oficial do Município.
25. DO FORO
25.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o Tribunal
de Justiça do Estado de Pernambuco, Comarca de Trindade, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Trindade-PE, 25 de janeiro de 2021

(assinado digitalmente)
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Autoridade Competente
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O objeto Sucinto nos termos nos termos do art. 40, I da Lei Federal nº
8.666/1993 é a Contratação de pessoa jurídica e equiparadas para prestação
de Serviços de Coleta, transporte externo, tratamento e destinação final de
resíduos do grupo A (Biológicos/ Infectantes), Grupo B (Químicos), Grupo E
(Perfurocortantes) provenientes das atividades de saúde do munícipio de
Trindade/PE.
1. Descrição detalhada do Objeto:
1.1. Coleta, transporte, tratamento e disposição final em incineração, dos
resíduos do grupo A (Biológicos/ Infectantes), Grupo B (Químicos),
Grupo E (Perfuro cortantes) de saúde oriundos dos serviços prestados
pela prefeitura (nos setores Emergência, SAMU, UBS, CAPS,
Laboratório, Unidades de Saúde da Família – PSF etc.); Atendendo as
normativas da ANVISA e CONAMA relativas à definição de
procedimentos para resíduos sólidos infectantes; Coleta quinzenal,
com 100 bobonas de 25 kg (200 litros) em regime de comodato.
2. Do Total de bobonas para Registro de Preço.
2.1. 50 bobonas semanais = 2.600 bobonas anuais; 2.600 x 25 kg = 65.000.
SRP para 24 meses = 65.000,00 x 2 = 130.000 kg.
2.2. Define-se o total para Sistema de Registro de Preço em 130.000
kg.
3. Da estimativa de Preço.
3.1. O Preço médio estimado é de R$ 2,36 (dois reais e trinta e seis centavos)
por Kg, totalizando um registro total de R$ 306.800,00 (Trezentos e
seis mil e oitocentos reais).
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ANEXO II
ENCARTE A
MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE-PE
Superintendência de Licitações
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Processo administrativo N. º ___/2021
Pregão eletrônico N. º ____/2021
ID licitacoes-e N. º ____/2021
Qualificação: Razão social, Nome fantasia, NIRE, CNPJ, endereço completo, email, telefone(s), nome completo do sócio administrador (existindo mais de um
sócio administrador, qualificar aquele que assinará o contrato ou o responsável
perante a Receita Federal do Brasil - RFB), estado civil, profissão, formação,
endereço residência, telefone(s) e e-mail pessoal. (Se houver preposto, qualificálo com: nome completo, estado civil, profissão, formação, endereço residência,
telefone(s) e e-mail pessoal).
Tabela de descrição dos serviços do objeto, nos termos do edital.

Valor total dos Objeto:
Validade da Proposta:
Dados Bancários:
Outros dados solicitados no edital.
Anexar outros dados correspondente como Encartes, Laudos, catálogos
etc.
Data e local da assinatura digital.

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
Qualificação
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ANEXO II
ENCARTE B (Simples Nacional)
MODELO DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
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A

Item

Descrição

Medida

Quant.

Vlr. Unit.

Vlr Total

1
2
3
4
5
6
7

Despesas Fixas
% Qt.
Despesas com mão de obra – Direta
Despesas com mão de obra – Indireta
Despesas com mão de obra (patronal)
Frete.
Deslocamento;
Alimentação
Total
Tributos = anexo III LC 123/06

%

Vlr Total

%

Vlr Total

B

1
2
3
4
5
6
7
8

IRPJ
CSLL
Confis
Pis/PASEP
CPP
ISS
ISQN
Alíquota efetiva

C

1

A+B
Lucro

D

1

Lucro Líquido

E

1

Valor Unitário do Kg

F

1

Valor Mensal previsto

F

1

Valor Total anual
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ANEXO II
ENCARTE C (Lucro Real ou Presumido)
MODELO DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Item

Descrição

Medida

Quant.

Vlr. Unit.

Vlr Total

1
2
3
4
5
6
7

Despesas Fixas
% Qt.
Preço de custo
Despesas com mão de obra
Despesas com mão de obra (patronal)
Frete
Deslocamento
Alimentação
Total

%

Vlr Total

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código FCB6-3A68-072A-3C08.

A

B

1
2
3
6
7
8
9
10

C

D

Lucro Real ou Presumido
Alíquota de PIS e COFINS
IRPJ (1,20% * 175.000,00)
CSLL (1,8% * 175.000,00)
Outras alíquotas cabíveis
Compensações legais
Valor Bruto
Total de Imposto
Totais

1

A+B

1

Lucro
Lucro Líquido

E

1

Valor Unitário por Kg

F

1

Valor Total Mensal

F

1

%

Vlr Total

Valor Total anual
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE-PE
Superintendência de Licitações
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Processo administrativo N. º ___/2021
Pregão eletrônico N. º ____/2021
ID licitacoes-e N. º ____/2021
Qualificação: Razão social, Nome fantasia, NIRE, CNPJ, endereço completo, email, telefone(s), nome completo do sócio administrador (existindo mais de um
sócio administrador, qualificar aquele que assinará o contrato ou o responsável
perante a Receita Federal do Brasil - RFB), estado civil, profissão, formação,
endereço residência, telefone(s) e e-mail pessoal. (Se houver preposto, qualificalo com: nome completo, estado civil, profissão, formação, endereço residência,
telefone(s) e e-mail pessoal), FIRMO E DECLARO, para todos os fins de direito
e sob minha inteira responsabilidade, a qual assina de maneira espontânea,
sem coação, ameaça, dolo, erro, lesão, fraude, estado de perigo,
constrangimento, ou qualquer outro tipo de vício de consentimento, sendo-o
feito de forma de livre e espontânea vontade, que cumpro plenamente os
requisitos de habilitação do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº. 10.520/02, e
ainda:
1.

Declaro pleno conhecimento do Edital e total concordância com suas
Cláusulas, tendo plena consciências dos prazos legais para discordância;

2.

Que todas as afirmações, declarações, ações orais ou manuscritas são
verdadeiras e compreendo que se falsa for, estarei sujeito às penalidades
previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro;

3.

Que todos os documentos, certidões, atos de qualquer espécie, são
verdadeiros, e compreendo que se falso for, estarei sujeito às penalidades
previstas no art. 301 a 305 e 307 do Código Penal Brasileiro;

4.

Que os preços praticados foram calculados considerando todos os
impostos, obrigações fiscais, taxas, contribuições, despesas e custos;

5.

Que a proponente e seus sócios não praticaram em momento algum a ação
prevista no art. 95 da Lei nº. 8.666/93, neste certame;

6.

Que não temos em nosso quadro técnico ou societário, pessoa que se
enquadre nos impedimentos do art. 9º da Lei nº. 8.666/93;

7.

Que tenho ciência da obrigação de acompanhar o controle dos contratos e
que a entrega em quantidades maiores do que as estabelecidas no
instrumento contratual não cria ônus para a administração, não cabendo
realizar qualquer cobrança;

8.

Autorizo o Pregoeiro do Pregão em tela a realizar diligências sobre a
veracidade dos documentos acostados a este certame, obter cópias e
Página 28 de 53

informações da empresa e seus sócios, para fins de verificar a veracidade
de documentos de habilitação, escrituração fiscal, capital social,
patrimônio líquido, etc., podendo realizar tais diligências junto à Receita
Federal do Brasil – RFB, Juntas Comerciais, Secretarias de Fazendas
Estadual ou Municipal, Contadores responsáveis, podendo requerer
destes, cópia de certidão de inteiro teor de qualquer natureza, nos termos
da Portaria RFB Nº 1384, de 09 de Setembro de 2016;
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9.

Que entregarei no prazo de 03 (três) dias úteis quaisquer documentos
diligenciados pelo Pregoeiro, que seja protegido por sigilo fiscal, como o
Imposto de Renda, com a finalidade de comprovar a veracidade de dados
indicados nas peças acostadas na proposta e documentos de habilitação,
tais como custos, capital social, patrimônio líquido, conta caixa, conta
banco, investimentos, e demais documentos que a administração publicar
entender cabível solicitar.

10. Que atendo aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade
socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em
conformidade com as Leis Ambientais vigentes.
11. Que tenho conhecimento e concordo plenamente que na eventual negação
de assinar a ATA de Registro de Preço ou o Contrato, poderá ser penalizado
com suspensão de licitar com o Município pelo prazo de 12 (doze) meses,
com inclusão da penalidade no Cadastro de Empresas Inidôneas e
Suspensa, sem prévio processo administrativo, independente de outras
penalidades decorrentes de processo administrativo ou judicial.
12. Declaro sob as penalidades da Lei que não estou impedido de licitar com
a administração pública e não sofri quaisquer penalidades de suspensão,
conforme registro no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS, do Portal da Transparência do Governo Federal; Governos Estaduais
e com o Governo Municipal, em qualquer dos seus poderes;
13. Declaro que conheço as várias leis e convenções aplicáveis no Brasil que
proíbem atos de corrupção e outros atos lesivos contra a administração
pública, dentre elas a Convenção Anticorrupção da OCDE, a Convenção
das Nações Unidas contra a Corrupção (Decreto Federal n° 5.687/06), o
Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n°
8.429/1992), Lei n° 9.613/98 e a Lei n° 12.846/2013, doravante
denominadas, em conjunto, “Leis Anticorrupção”. Em todas as atividades
e atos relacionados à execução do presente Certame, comprometo-me a
cumprir e fazer cumprir, por mim e por meus administradores,
colaboradores e terceiros, rigorosamente, as Leis Anticorrupção.
14. Obrigo-me, de forma irrevogável, a não prometer, oferecer, dar, patrocinar,
incentivar, obrigar ou concordar, direta ou indiretamente, com subornos,
fraudes, tráfico de influência, extorsão, vantagem indevida (seja em
dinheiro, presentes, descontos, favores ou qualquer outra coisa de valor),
a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada, nem praticar
quaisquer dos atos vedados pelas Leis Anticorrupção. Comprometo-me,
ainda, a adotar as melhores práticas de governança com o objetivo de
prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de
dinheiro, de acordo o disposto no artigo 7º, inciso VIII, da Lei n°
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12.846/2013 e na Lei n° 9.613/98 e suas respectivas modificações e
regulamentações.
15. Observo e farei observar, por nossos fornecedores, prepostos, empregados,
colaboradores em geral, prestadores e subcontratados, se admitida
subcontratação, o mais alto padrão de ética e integridade durante todo o
processo de contratação e execução deste Contrato. É nosso dever treinar
nossos empregados e colaboradores em geral acerca de condutas éticas e
do combate à corrupção.
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16. Declaro que nos últimos 05 (cinco) anos não fui objeto de nenhuma
investigação, inquérito ou processo administrativo ou judicial relacionado
ao descumprimento das Leis Anticorrupção ou de lavagem de dinheiro, e
que minha atividade está em conformidade com estas leis.
17. Declaro, ainda, que não há qualquer agente público ou pessoa a ele
relacionada que receberá, direta ou indiretamente, benefícios ou
vantagens em decorrência do presente Certame, assumindo inteiramente
total responsabilidade por ações dolosas ou culposas que venham a
caracterizar crime de improbidade administrativa, independente de
processo em trânsito e julgado.
18. Tenho ciência que qualquer violação das Leis Anticorrupção ou da
presente Cláusula (Leis Anticorrupção) - será considerada uma infração
grave a este Certame, consistindo justa causa para rescisão motivada de
eventual contratação, conferindo a Contratante o direito de declarar
rescindido imediatamente o presente Contrato, sem qualquer ônus ou
penalidade, ficando a Contratada responsável pelas perdas e danos a que
der causa, nos termos da lei.
19. Que conheço os preceitos da Lei Federal nº. 8.429/1992 – Lei de
Improbidade Administrativa, da Lei 8.666/1993, especialmente os arts. 86
a 108, Lei 12.846/13 – Lei Anticorrupção, Lei n. 8.137/90 – Crimes de
Ordem tributária.
20. Que a proposta apresentada para participar do presente Certame foi
elaborada de maneira independente pelo proponente, e o conteúdo da
proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
21. Declaro que cumprimos o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da
Constituição Federal, será comprovado mediante documento firmado pelo
interessado ou seu representante legal, em que declare, sob as penas da
lei, que não emprega mão-de-obra que constitua violação ao disposto
naquele preceito constitucional, salvo na qualidade de jovem aprendiz nos
termos da legislação específica.
22. Declaro, por fim, que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta
declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.
_______/___, _____ de ______ de 20___
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
Qualificação
Página 30 de 53

ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N°____ /_______
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EMENTA: Contrato que celebra o
município de Trindade e a empresa
______________.
O MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DA PERNAMBUCO, órgão da
administração Pública em Geral, natureza Jurídica Município, sediada na Av,
Central Sul, 160, Centro, Trindade, cadastrada no CNPJ nº 11.040.912/000103, e-mail oficial: licitacao@trindade.pe.gov.br, neste ato representada pela
Excelentíssima Senhora Helbe da Silva Rodrigues Nascimento, brasileira,
casada, Prefeita Municipal, in fine, torna publico o presente certame nos termos
que se segue:
CONTRATADA: empresa _______, pessoa jurídica de direito privado, com sede
na _______________ n.º __, _____, na cidade de _______, inscrita no CNPJ/MF sob
o n.º ________________, neste ato representado por ___, inscrito no CPF/MF sob
o n.º ________________, residente e domiciliado na cidade de _________, de ora
em diante CONTRATADA, resolvem firmar instrumento contratual mediante as
seguintes cláusulas.
Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente
contrato, instruído no Processo Administrativo nº ___/2021, Pregão eletrônico
nº ___/2021, mediante as cláusulas e condições que se seguem:
1. SUPORTE JURÍDICO
1.1. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas
suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado, nos termos do caput do art. 54 da Lei
Federal 8.666/1993 e ainda o seguinte:
1.1.1. Lei Federal nº 4.320/1964 –Direito Financeiro Público;
1.1.2. Lei Federal 8.137/1990 – Crimes de Ordem Tributária e econômica;
1.1.3. Lei Federal nº. 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor;
1.1.4. Lei Federal nº 8.429/1992 – Improbidade Administrativa;
1.1.5. Lei Federal nº. 8.666/1993 – Licitações e Contratos;
1.1.6. Lei Federal 9.430/1996 – Tributação Federal;
1.1.7. Lei Complementar nº 101/2000 – Responsabilidade Fiscal;
1.1.8. Lei federal nº 10.406/2002 – Código Civil Brasileiro;
1.1.9. Lei Federal nº. 10.520/2002 – Regulamentação o Pregão;
1.1.10. Lei Complementar nº 123/2006 – Microempresas;
1.1.11. Lei Federal nº 12.527/2011 –Transparência Pública;
1.1.12. Decreto Federal nº 10.024/2019 – Regulamenta Pregão Eletrônico;
1.1.13. Lei Federal 14.065/2020 – Estado de Calamidade;
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1.1.14. Portaria nº 015/2021 – Comissão de Licitação e Pregoeiro;
1.1.15. Decreto Municipal nº 008/2021 – Regulamenta o Registro de Preço;
1.1.16. Decreto Municipal nº 009/2021 – Regulamenta o Pregão Eletrônico;
2. DO OBJETO
2.1. Constitui objeto nos termos do inciso I do art. 55 da Lei Federal
8.666/1993, do presente instrumento a: ________________________.
3. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
3.1. O objeto deste contrato deverá seguir a rigor as especificações técnicas
descritas em sua proposta de preço, anexa a este contrato, de acordo com
a solicitação da CONTRATANTE, de imediato, in loco, após solicitação
oficial, a partir da assinatura do contrato e/ou emissão do empenho.
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4. DA FORMA DE PRESTAÇÃO
4.1. O objeto deste contrato deverá ser prestado quinzenalmente in loco, nos
termos deste instrumento;
4.2. As correspondências entre administração pública deverão ocorrer por
meio do e-mail _______ para o e-mail _____.
4.2.1. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA tomar medidas
tecnológicas para que o e-mail da CONTRATANTE chegue à sua
caixa entrada;
4.2.2. A licitante que mudar de e-mail deverá comunicar
imediatamente à CONTRATANTE por meio de ofício;
4.3.

A prestação dos
administração;

serviços

será

no

horário

de

expediente

da

4.4.

Na hipótese de entrega prestação de serviço de forma parcial do grafado
na nota fiscal, este não será liquidado e será declarado o descumprido
do prazo, cabendo aplicação das penalidades cabíveis.

4.5.

O não cumprimento do prazo previsto na alínea anterior acarretará a
CONTRATADA às penalidades previstas neste instrumento contratual;

4.6.

Não será permitida a substituição de contador por outro sem a anuência
da administração.

4.7.

A autorização de execução do contrato será expedida após a Contratada:

4.7.1. Prestar em até 03 (três) dias corridos da assinatura do contrato,
garantia de 05,00% (cinco por cento inteiros) do valor deste
contrato, nos termos do § 2º, II da Lei Federal nº 14.065/2020 e do
art. 56, § 2º da Lei 8.666/93, objeto da contratação, conforme caput,
§ 1º do Art. 56, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, com vigência
não inferior a 120 (cento e vinte) dias somado a vigência do Contrato.
Caso o licitado optar pela caução em títulos da dívida pública, deverá
este, ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definidos pelo Ministério da Fazenda. O licitante que optar
por garantia em dinheiro, deverá fazer depósito na conta corrente nº
______, agência _________ do Banco do Brasil S.A, em nome da
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Contratante, conforme disposto do Art. 56 § 1º, Incisos I, II e III da
Lei 8666/93. O licitado que optar por Seguro Garantia, deverá
apresentar apólice de seguro, emitido por financeira com registro no
Banco Central do Brasil – BANCEN, e devidamente regular e
autorizada para atuação de mercado de capitais. Os documentos de
apólice deverão ser autenticados digitalmente por meio de certificação
ICP-Brasil e deverá estar homologado e registrado pela
Superintendência de Seguros Privado – SUSEP ou órgão equivalente,
não sendo conhecida apólice de seguro que não estiver homologada
pela emissão no ato da licitação ou que não disponha de link para
verificação da autenticidade dela. O licitado que optar por Fiança
Bancária deverá apresentar o contrato firmado com Banco
regulamento autorizado a funcionar do Brasil pelo Banco Central do
Brasil – BANCEN. O licitante que optar por Título da Dívida Pública,
deverá apresentar Certificado de Autenticidade, da Atualização
Monetária com o prazo de validade atualizado, em conformidade com
o artigo 56, inciso I da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
4.7.2. Na virtude de o objeto incluir mão de obra, o Seguro garantia deverá
conter cláusula da garantia do contrato com cobertura Trabalhista ou
Previdenciária, e estando tacitamente acobertado a cobertura
Trabalhista e Previdenciária para as demais modalidades de garantia
acima descrito.
4.7.3. As garantias terão validade de 120 (cento e vinte dias) somado a
vigência do contrato, devendo ser renovado no eventual aditamento
de prazo.
5. DO PREÇO
5.1. O valor global para a prestação do objeto deste contrato é de
R$___________ (__________), que deverá ser de acordo com o recolhimento
do objeto.
6. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
6.1. O Contrato terá validade de ____ (_____) meses, finalizando em ____ de
______ de _____ contados da data da confecção deste instrumento grafado
na última página, limitando-se aos devidos créditos orçamentários, nos
termos do art. 57, caput e inciso I, da Lei 8.666/93, salvo os casos
previamente estabelecidos em lei, especialmente os ditames do art. 57,
incisos I, II, IV e V da Lei nº. 8.666/93.
7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1. A apresentação da Nota Fiscal de fatura deverá estar em total
conformidade com o presente instrumento contratual e sua proposta, e
deverá ser acompanhada dos documentos previstos no art. 29 da Lei nº.
8.666/93 e suas alterações posteriores, com vigência na data de
protocolo na administração pública.
7.2. Apresentar Relatório mensal dos serviços prestados e detalhamento de
custos indicado o valor do contrato referente a gasto com pessoal.
7.3. A Liquidação se dará após atesto de prestação dos serviços por meio do
gestor do contrato;
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7.4. Apresentar relação de Documentos solicitação na Habilitação Jurídica,
Fiscal e Técnica descrita no edital de licitação da qual decorre este
instrumento contratual.
7.5. Apresentar cópia do presente Contrato somados aos seus aditivos quando
houver.
7.6. Todos os pagamentos serão realizados na C/C ________, OP ___, AG_____
- Banco ______.
7.7. O pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias corridos, nos termos do art.
40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei nº. 8.666/93, a contar da efetiva
liquidação da despesa, nos termos do caput do art. 62 e art. 63 da Lei nº.
4.320/64.
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7.8. Na hipótese da aplicação de multas, só será permitido a liquidação da
Nota Fiscal e a efetuação do pagamento após comprovação de
recolhimento aos cofres públicos das multas aplicadas.
7.9. Na hipótese de existir mão de obra direta ou terceirizada na execução do
contrato, a contratada deverá apresentar junto com cada fatura cópia da
GFIP, relação de trabalhadores e comprovante de transmissão,
comprovando o devido recolhimento do FGTS e da Previdência Social do
mês anterior ao faturamento independente da apresentação das
Certidões Negativas de Débitos emitidas na internet.
8. DO REAJUSTE DE PREÇOS
8.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que
solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 01
(um) ano contado na forma apresentada no subitem que se seguirá, o
valor consignado neste Termo de Contrato será repactuado, competindo
à CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos,
apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e
posterior aprovação da CONTRATANTE.
8.2. Quando o reajuste se referir aos demais custos, a CONTRATADA
demonstrará a variação por meio de Planilha de Custos e Formação de
Preços e comprovará o aumento dos preços de mercado do objeto
abrangidos, considerando-se:
8.2.1. Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da
Administração;
8.2.2. As particularidades do contrato em vigência;
8.2.3. A nova planilha com variação dos custos apresentados;
8.2.4. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de
referência, tarifas públicas ou outros equivalentes;
8.2.5. Índice específico, setorial ou geral, que retrate a variação dos
preços relativos ao aumento do preço, desde que devidamente
individualizada na Planilha de Custos e Formação de Preços da
Contratada.
8.3. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de
custos alegada pela CONTRATADA.

Página 34 de 53

8.4. Os efeitos financeiros do reajuste ficarão restritos exclusivamente aos
itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura
existente.
8.5. A decisão sobre o pedido de reajuste deve ser proferida no prazo máximo
de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação e do fornecimento
dos comprovantes de variação dos custos.
8.6. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a
CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação
solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos
custos.
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8.7. Os atrasos por parte da administração, respeitando os casos previstos
em leis e normas expedidas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal,
serão reajustados pelo IGP-M, respeitando a carência de 90 (noventa) dias
corridos nos termos do art. 78, XV da Lei Federal nº 8.666/1993.
8.7.1. O valor do reajuste deverá ser acrescido ao contrato por meio de
apostila nos termos do art. 65, § 8º da Lei Federal nº
8.666/1993.
9. DO ÍNDICE DE REAJUSTE DE PREÇO
9.1.

O reajuste corresponderá ao percentual de desconto entre o preço
estimado no edital e o preço ofertado, aplicado sobre o valor médio da
época do reajuste;

9.2.

O reajuste poderá ocorrer a pedido da CONTRATADA ou por iniciativa
da CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA obrigada a realizar o
reajuste até o percentual estabelecido pela Lei Federal 8.666/1993;

9.3.

O reajuste poderá ter como base índices de preços oficiais, devendo a
administração adotar o IGP-M (FGV) que deverá ser apresentado
memorial de cálculo realizado por profissional registrado no Conselho
Regional de Economia, ou no Conselho Regional de Contabilidade ou em
Software desenvolvido pelo Banco Central do Brasil ou Receita Federal
do Brasil para tais fins de cálculo;

10. DO APOSTILAMENTO
10.1. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços
previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou
penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele
previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias
suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam
alteração do contrato, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebração de aditamento, nos termos do art. 65, § 8º da
Lei Federal nº 8.666/1993.
10.2. As apostilas deverão ser realizadas pela autoridade competente ou fiscal
do contrato, sendo de sua inteira responsabilidade realizar as anotações
no verso da primeira folha deste instrumento, no lado esquerdo,
devendo conter de forma sucinta e clara: a alteração, data, local e
assinatura do autor;
11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO EMPENHO
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11.1. Os recursos para cobertura das despesas, decorrentes da execução do
objeto contratado, correrão à conta do Programa de Trabalho consignado
no Orçamento do Município: 00.00.339035.00.
11.2. Nota de Empenho7 nº _______________________________.
11.3. As despesas do ano subsequente estarão submetidas à dotação
orçamentária própria prevista para atendimento a presente finalidade, a
ser consignada à Lei Orçamentária do Município.
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12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1.

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto deste Contrato,
utilizando-se de empregados treinados, sem antecedentes criminais por
improbidade ou prevaricação e de bom nível moral na prestação dos
serviços em conformidade com o objeto.

12.2.

Prestar esclarecimento a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos
noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer
irregularidade observada em função da execução do objeto, bem assim
tomar providências necessárias imediatas para a correção, evitando
repetição dos fatos.

12.3.

Acatar as orientações do Fiscal do Contrato ou seu representante legal,
sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da
CONTRATANTE.

12.4.

Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e a
prevenção de acidentes.

12.5.

Recrutar, em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os
empregados necessários à perfeita execução dos objetos, cabendo-lhe
arcar com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de
quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora, sem
qualquer solidariedade com a CONTRATANTE, ficando vinculada, se
motivadamente for necessário, por força de exigência dos Controles
externo e/ou interno, apresentar ao Fiscal do Contrato comprovação do
recolhimento do FGTS, INSS, referente à força de trabalho alocado nas
atividades, objeto do Contrato, sob pena de não serem liberados os
pagamentos das faturas apresentadas pela CONTRATADA.

12.6.

Dispor de quadro de pessoal suficiente para garantir a execução do
objeto – cumprindo os prazos previstos neste instrumento, sem
interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta
ao trabalho, demissão e outras análogas obedecidas às disposições da
legislação trabalhista vigente.

12.7.

Manter, para atendimento dos pedidos, prepostos durante todo o
período de vigência do Contrato, sem ônus para a CONTRATANTE.

12.8.

Providenciar para que todos os seus empregados, em atividade nas
dependências da CONTRATANTE, cumpram as normas de segurança
internas relativas aos locais onde será entregue o objeto.

12.9.

Exigir de seus empregados que se mantenham uniformizados e
identificados por crachás com fotografias recentes, obedecendo às

7

Conforme art. 58, 60 e 61 da Lei Federal 4.320/1964.
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normas disciplinares do Controle Interno deste Município, sem qualquer
vínculo empregatício com o CONTRATANTE, quando for necessária sua
permanência dentro das dependências da administração pública.
12.10. Responsabilizar-se pelas despesas médicas e hospitalares com seus
empregados, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão como
durante a vigência do contrato de trabalho, bem como dos servidores e
terceiros no caso de acidentes que venham a ocorrer durante a
prestação do objeto, não cabendo qualquer ônus para a administração;
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12.11. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da
CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da
execução do objeto do Termo de Referência, devendo orientar os
empregados nesse sentido.
12.12. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
12.13. Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus
empregados ao pagamento da fatura, pela CONTRATANTE.
12.14. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sob pena de
rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções;
12.15. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou
penal, relacionadas a esse processo licitatório e respectiva apólice de
seguro, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou
continência;
12.16. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando,
em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no
desempenho de suas funções ou em conexão com eles, ainda que
acontecido em dependência da CONTRATANTE.
12.17. Assumir todos os possíveis danos físicos e materiais causados a
CONTRATANTE ou a terceiros, advindo de imperícia, negligência,
imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da
execução de suas funções;
12.18. É vedada à veiculação de publicidade acerca deste contrato, assim como
a reprodução, divulgação ou utilização de quaisquer informações de que
os profissionais alocados tenham tomado ciência em razão da execução
dos serviços prestados, sem o consentimento, por escrito, do Gestor do
Contrato e/ou da CONTRATANTE;
12.19. Realizar a prestação dos serviços em conformidade e no prazo
estabelecido neste instrumento.
12.20. Acompanhar o controle dos contratos, se responsabilizando pelas
entregas em quantidades maiores do que as estabelecidas no
instrumento contratual sem a devida formulação legal, fora do
estabelecido no contrato etc., em todos os casos, a prestação em excesso
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não cria ônus para a administração, não cabendo a CONTRATADA
realizar qualquer cobrança.
12.21. Refazer os serviços com em desconformidade no prazo máximo de 72
(setenta e duas) horas a contar da notificação, quando identificado pela
CONTRATANTE nos primeiros 90 (noventa) dias de uso conforme art. 18
e 26 do Código de Defesa do Consumidor;
12.22. Comunicar imediatamente a CONTRATANTE, por escrito, qualquer
irregularidade que comprometa ou inviabilize o fornecimento do objeto.
12.23. Comprovar a regularidade junto ao Ministério do Trabalho – Delegacia
Regional do Trabalho, por meio da apresentação dos recibos do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, relativo mês da
prestação do serviço constante da fatura (Lei nº 4.923/65);

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código FCB6-3A68-072A-3C08.

12.24. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta
contratação;
12.25. A contratada tem a obrigação do contratado de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, nos termos do inciso XIII, art. 55 da Lei Federal nº
8.666/1993, podendo a qualquer tempo o gestor do contrato diligenciar
a apresentação de qualquer documento previsto no edital;
12.26. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão
interessado.
12.27. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
12.28. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública
a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações,
inclusive perante o Registro de Imóveis.
12.29. COLETA: Para o processo de coleta devem ser adotados de forma clara e bem
definida a partir dos seguintes critérios:
12.29.1. Horários estabelecidos para a coleta;
12.29.2. Profissional destinado ao acompanhamento, bem como a pesagem durante
a coleta e desconto do peso do recipiente (TARA);
12.29.3. Uso de equipamentos adequados, conforme a regulamentação (RDC
306/02).
12.29.4. Utilização da balança para a pesagem com selo atualizado do INMETRO;
12.29.5. Rotas definidas.
12.30. ACONDICIONAMENTO:
12.30.1. Saco – branco leitoso.
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12.30.2. Os resíduos sólidos em saúde devem ser claramente acondicionados em
sacos plásticos brancos.
12.30.3. O material perfuro cortante deve ser acondicionado em embalagens rígidas
de plástico, papelão ou metal e possuir cor dominante amarela com
simbologia internacional para material infectante. Os sacos e as embalagens
serão fornecidos pela empresa contratada mediante certificado de
conformidade com as normas vigentes, inclusive as da ABNT.
12.30.4. As bobonas devem seguir os critérios estabelecidos pela ABNT e ANVISA.

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código FCB6-3A68-072A-3C08.

12.31. ARMAZENAMENTO: A armazenagem externa deve ser feita em recipiente
com tampa, com simbologia internacional para resíduo infectante em locais
abrigados e com acesso previsto para funcionários autorizados. Após a coleta o
recipiente de armazenamento deverá ser entregue devidamente limpo e
desinfetado objetivando nova utilização.
12.32. TRANSPORTE: Os resíduos infectados deverão ser colocados em veículos com
carroceria metálica fechada estanque, de fácil operação de carga e descarga, e
lavados com produtos desinfetantes seguindo os critérios da ANVISA e demais
órgão de Controle Sanitário.
12.33. DESTINAÇÃO FINAL: O resíduo de saúde coletado deverá receber
tratamento térmico, assim como destino final por estabelecimento apropriado e
licenciado por órgão competente a cargo da contratada, ou incinerado conforme
determinação dos órgão de Controle do respectivo estado da Federação que
receberá a carga final.
13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
13.1.

Supervisionar a execução da prestação do objeto, promovendo o
acompanhamento e a fiscalização sob os aspectos quantitativos e
qualitativos, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

13.2.

Notificar, por escrito e verbalmente, à CONTRATADA sobre a ocorrência
de eventuais imperfeições no curso de prestação do objeto, fixando prazo
para a sua correção.

13.3.

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa
cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais.

13.4.

Prestar à CONTRATADA todas as informações solicitadas e necessárias
para o cumprimento do objeto;

13.5.

Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com
as obrigações assumidas pela empresa na sua proposta.

13.6.

Colocar à disposição da CONTRATADA os elementos e informações
necessárias à execução do objeto;

13.7.

Não permitir que o pessoal da CONTRATADA execute tarefas em
desacordo com as condições preestabelecidas.

13.8.

Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos serviços a
serem prestados.

13.9.

Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da
CONTRATADA que não mereça sua confiança, que embarace a
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fiscalização ou que se conduza de modo inconveniente ou incompatível
com o exercício de suas funções.
13.10. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção e vistoria dos serviços
prestados, ou já previamente em execução, colocados à sua disposição,
com a finalidade de verificar as condições em perfeita concordância com
a proposta e o Presente instrumento Contratual.
13.11. Realizar Auditoria por meio do Sistema de Controle Interno em todos os
procedimentos realizados pela CONTRATADA, sempre que entender
necessário;
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13.12. Requerer dos representantes técnicos da empresa, do administrador e
demais profissionais informações pertinentes a execução do contrato,
que deverá ser fornecida de imediato com carência máxima de 24 (vinte
e quatro) horas;
13.13. Atestar a prestação dos serviços, quando apresentadas na forma
estabelecida neste Termo, e após atesto e visto do Sistema de Controle
Interno.
13.14. Deduzir e recolher os tributos devidos na fonte sobre os pagamentos
efetuados à CONTRATADA.
13.15. Efetuar o pagamento mensal devido pela perfeita prestação dos serviços,
desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato.
13.16. Aplicar multas ou penalidades, quando do não cumprimento do
contrato ou ações previstas neste Termo;
13.17. Fazer deduzir diretamente da fonte multas e demais penalidades
previstas neste instrumento;
13.18. Atuar com poder de império suspendendo a execução do contrato sem
ônus para a administração a qualquer tempo, resguardando a
CONTRATADA de seus direitos adquiridos;
13.19. Rejeitar os serviços em desconformidade com o presente instrumento;
13.20. Rescindir o presente instrumento “unilateralmente” ou “bilateralmente”
por conveniência e oportunidade nos termos da legislação vigente;
13.21. Suspender a execução do contrato a qualquer tempo que for detectado
fraude no processo licitatório que decorreu este instrumento;
13.22. Suspender, sem danos para a administração, a execução do contrato se
a CONTRATADA se envolver em escândalos que mancham a sua
reputação ética e moral, até conclusão de processo administrativo que
deverá iniciar de ofício sob penas de responsabilidade para o gestor do
contrato;
13.23. Rescindir unilateralmente o presente instrumento na hipótese das
contas do gestor serem reprovadas no Tribunal de Contas do Estado de
Pernambuco, em decorrências de erros, imperícias e demais vícios que
decorra de má assessoramento, execução, inexecução, inércia,
prevaricação por parte da CONTRATADA, desde que devidamente
comprovada a culpa ou o dolo por meio de processo administrativo,
sendo assegurado o contraditória e ampla defesa.
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13.24. Abrir processo administrativo sempre que entender necessário para
apuração de fatos que possam acarretar prejuízos para a administração,
e constatado o dano ou a mera expectativa de dano, rescindir
unilateralmente o presente instrumento, sendo assegurado o
pagamento do serviço prestado, nos termos da legislação em vigor.
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13.25. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão
de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11%
(onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a
importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da
emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil
imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia,
observado o disposto no § 5o do art. 33 da Lei Federal 8.212/1991.
13.26. A Administração Pública responde solidariamente com o contratado
pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos
termos do art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
13.27. Inexistindo a retenção nos termos da cláusula anterior, a administração
executará a caução até o limite da dívida e este sendo insuficiente fará
a cobrança na via judicial, podendo suspender a execução do presente
contrato e rescindi-lo unilateralmente nos termos previstos na lei federal
8.666/1993.
14. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
14.1.

A execução do Contrato, nos termos do § 1º do art. 67 da lei nº
8.666/93, será acompanhada e fiscalizada por servidores
especificamente designados, por Portaria, como Representantes da
Administração, que anotará, em registro próprio, todas as ocorrências
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento
das cláusulas contratuais.

14.2.

O Fiscal deste contrato será o Sr. ________________________ em exercício
no ato da entrega do objeto, assumindo total responsabilidade pela
execução do presente instrumento, ou profissional designado por meio
de portaria ou decreto especifica que deverá ser juntada posteriormente
a este instrumento.

14.3.

Compete ao Sistema de Controle Interno fiscalizar a execução do
presente contrato, inclusive fiscalizar as ações ou omissões do fiscal do
contrato definido na cláusula anterior, e informar a autoridade
competente ou preposto qualificado como representante da contratante
os atos praticados pelo fiscal, assim como responder solidariamente
pelas ações, omissões ou inércia na fiscalização do presente
instrumento, sendo plenamente proibido a fiscalização de contratos por
amostragem.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e arts. 86 e 87 da
Lei nº. 8.666/93 ficarão impedidas de licitar e contratar com o Município
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo
das multas previstas neste Termo/Contrato e demais cominações legais,
a CONTRATADA que:
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15.1.1. Apresentar documentação falsa;
15.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
15.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
15.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida no contrato;
15.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;
15.1.6. Fizer declaração falsa;
15.1.7. Cometer fraude fiscal;
15.1.8. Descumprimento das demais cláusulas;
15.1.9. Contribuir por imperícia e negligência ou prevaricação;
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15.1.10. Perder prazos juntos aos órgãos fiscalizadores, inclusive o poder
legislativo municipal e o Sistema de Controle Interno do Município;
15.1.11. Ou incorrer em quaisquer práticas contidas nos artigos 296 a 305,
397, 308, 311-A, 317 e 319 do Decreto-Lei 2.848 de 07 de dezembro
de 1940.
15.2. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante
vencedora o contraditório e a ampla defesa que deverá ser apresentado
no prazo de 03 dias.
15.3. Sem prejuízo das sanções previstas no item anterior, com fundamento
nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita,
no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração,
inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa,
as seguintes aplicações:
15.3.1.

Advertência:

15.3.1.1. São motivos para advertência: comportamento dos funcionários e
colaboradores incompatível com as regras da sociedade, tais como
uso de linguagem obscena, indelicada que exponha funcionários
públicos ao ridículo e desonra.
15.3.2.

Multa de:

15.3.2.1. 1,00 % (um por cento) ao dia sobre o valor total do pedido, no caso
de atraso injustificado para atendimento dos prazos estabelecidos
até o limite de cinco dias corridos;
15.3.2.2. 3,00% (três por cento) ao dia sobre o valor total do pedido após o
décimo dia de perda do prazo no atraso injustificado, até o limite
de cinco dias;
15.3.2.3. 5,00% (cinco por cento) sobre o valor total do pedido para atrasos
superior a 10 dias e suspensão imediata do contrato;
15.3.2.4. 10,00% (dez por cento) sobre o valor total do contrato para
empresas que cometer atos públicos de racismo, discriminação por
orientação sexual, religião, raça, cor, política e qualquer tipo de
discriminação prevista em lei, incluindo apologia ao crime, a atos
contra as instituições democráticas e apologia ao terrorismo e ao
nazismo nos termos da Lei Federal 7.716/1989.
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15.3.3.

Suspensão:
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15.3.3.1. a suspensão da execução do contrato, por ordem escrita da
Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem
o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada
a situação
15.3.3.2. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou
parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão
do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a
situação; e
15.3.3.3. a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou
objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto.
15.3.4.

Rescisão contratual:

15.3.4.1.

Rescisão Unilateral do presente instrumento nos termos do art.
77 a 79, inciso I, da Lei 8.666/93 se dará quando:

15.3.4.1.1. não houver cumprimento de
especificações, projetos ou prazos;

cláusulas

contratuais,

15.3.4.1.2. houver cumprimento irregular de cláusulas contratuais,
especificações, projetos e prazos;
15.3.4.1.3. houver lentidão do seu cumprimento, levando a
Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da
obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
15.3.4.1.4. houver o atraso injustificado no início da obra, serviço ou
fornecimento;
15.3.4.1.5. houver a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento,
sem justa causa e prévia comunicação à Administração
15.3.4.1.5.1. Em todos os casos de comunicação, está no terá efeitos
quando houver deferimento do pedido pelo gestor do
contrato;
15.3.4.1.6.

houver a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a
associação do contratado com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, não admitidas no edital e no contrato;
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15.3.4.1.7.

houver o desatendimento das determinações regulares da
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execução, assim como as de seus superiores

15.3.4.1.8.

houver o cometimento reiterado de faltas na sua execução,
anotadas em registro próprio;

15.3.4.1.9.

houver a decretação de falência ou a instauração de
insolvência civil;

15.3.4.1.10. houver a dissolução da sociedade ou o falecimento do
contratado;
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15.3.4.1.11. houver a alteração social ou a modificação da finalidade ou
da estrutura da empresa, que prejudique a execução do
contrato;
15.3.4.1.12. houver razões de interesse público, de alta relevância e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado
o contratante e exaradas no processo administrativo a que se
refere o contrato; e
15.3.4.1.13. houver a ocorrência de caso fortuito ou de força maior,
regularmente comprovada, impeditiva da execução do
contrato.
15.3.4.1.14. houver processamento de nova licitação com as mesmas
condições e obtenção de preços inferior ao fixando neste
instrumento, mesmo estando o presente em vigência;
15.3.4.1.15. Não prestação da caução prevista neste instrumento no
prazo previsto;
15.3.4.1.16. Praticar perjúrio por meio de seus sócios, contador
responsável ou preposto, além das penalidades previstas no
art. 342 do Código Penal Brasileiro.
15.4.

O valor da multa, aplicada será descontado imediatamente no
pagamento subsequente, sendo ainda aplicado juros de mora de 1,00%
(um por cento) ao mês.

15.5.

Na impossibilidade de desconto no pagamento subsequente, será
liquidado do seguro caução previsto neste instrumento.

15.6.

após o regular processo administrativo, será: descontado de
pagamentos
eventualmente
devidos
pelo
CONTRATANTE
à
CONTRATADA, ou protestado em cartório de protestos, SERASA e SPC.

15.7.

As sanções previstas nestes instrumentos poderão ser aplicadas
cumulativamente, exceto as multas escalonadas por datas, e a multa de
advertência.

15.8.

No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou
seja, na fase da defesa prévia, o CONTRATANTE poderá fazer a retenção
do valor correspondente à multa, até a decisão final da defesa prévia.
Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo
CONTRATANTE, o valor retido correspondente será depositado em favor
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da CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias úteis a contar da data da
decisão final da defesa apresentada.
15.9.

Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha na execução
do contrato, o não recolhimento do FGTS dos empregados e das
contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do
salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação, que poderá dar
ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação das multas e
da declaração de impedimento para licitar e contratar com o município,
nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.
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15.10. A Aplicação da penalidade de rescisão contratual ou suspensão
repercutirá sobre todos os demais atos pertencentes ao mesmo
contratante.
15.11. O Contrato será rescindido unilateralmente se a contratada ou qualquer
de seus sócios forem condenados pelos crimes previstos no arts. 89 a
88 da Lei Federal 8.666/1993 ou lei que tenha a substituir os presentes
crimes em especial a nova lei de licitações e contrato que tramita no
Congresso Nacional; os crimes previstos na Lei Federal 8.137/990; os
crimes definidos na Lei Federal 8.429/992 e demais crimes contra a
ordem pública;
15.12. Havendo suspensão contratual, será dado aviso com antecedência
mínimo de 05 dias e máximo de 08 dias corridos, nos termos do art.
599, § único do Código Civil - CC e art. 109, I ‘e’ e ‘f’ da Lei Federal
8.666/1993, no que for melhor conveniente para a administração em
manifesta observância ao poder de império da administração pública.
16. DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO
16.1. O inadimplemento de cláusula estabelecida neste Contrato, por parte da
CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de rescindi-lo,
mediante notificação via Diário Oficial quando fracassados outros meios.
16.2. Os casos de rescisão contratual comprovada as hipóteses previstas no
art. 77 e 78 da Lei Federal 8.666/1993, serão formalmente motivados,
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
16.3. Na rescisão contratual deverá ser considerada a natureza e a gravidade
da infração cometida e os danos que dela provierem para a Administração
Pública.
16.4. Havendo rescisão nos termos dos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal
nº 8.666/1993, a Administração fará execução imediata do valor da
apólice ou caução;
16.5. Ao CONTRATANTE é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos
termos do art. 79, inciso I, da Lei n. 8.666/1993, aplicando-se, no que
couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo
artigo, bem como as do art. 80 da mesma Lei.
16.6. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de:
16.6.1. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
16.6.2. Indenizações e multas;
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16.6.3. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos.
17. DA IMPORTAÇÃO
17.1. É vetado a importação do objeto, salvo se não exista produto igual o
similar no Território Brasileiros nos termos da cláusula inciso II e III, do
§ 3º da Lei Federal 8.666/1993 ou existir comprovadamente uma crise
de abastecimento em território nacional decorrente de fatos imprevisto,
sem data limite de término e esta situação tenha sido decretada como
calamidade pública, emergenciais ou outros meios oficiais, inclusive
midiáticos;
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17.2. Havendo exportação de produtos ou matéria prima de qualquer natureza,
a contratada deverá apresentar comprovante de regularidade com o
Siscomex junto a Receita Federal do Brasil;
17.3. Os produtos importados deverão ser convertidos para a moeda corrente
nacional utilizando taxa de cambio, tendo o Real como moeda corrente e
o dólar americano representando a moeda d qualquer outro país,
respeitando as diretrizes e normas estabelecidas pelo Banco Central do
Brasil – BC e Receita Federal do Brasil - RFB;
18. NORMAS ANTICORRUPÇÃO
18.1.

A CONTRATADA declara que conhece as várias leis e convenções
aplicáveis no Brasil que proíbem atos de corrupção e outros atos lesivos
contra a administração pública, dentre elas a Convenção Anticorrupção
da OCDE, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Decreto
Federal n° 5.687/06), o Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade
Administrativa (Lei n° 8.429/1992), Lei n° 9.613/98 e a Lei n°
12.846/2013,
doravante
denominadas,
em
conjunto,
“Leis
Anticorrupção”. Em todas as atividades e atos relacionados à execução
do presente Contrato, compromete-se a CONTRATADA a cumprir e fazer
cumprir, por si e por seus administradores, colaboradores e terceiros,
rigorosamente, as Leis Anticorrupção.

18.2.

A CONTRATADA declara ainda que conhece as disposições relacionadas
com o combate à corrupção, seja ela pública ou privada, e comprometese a cumprir fielmente as disposições, comprometendo-se ainda a
denunciar à CONTRATANTE qualquer infração a essas disposições que
venha a ser do seu conhecimento, na forma disciplinada na Lei Federal
8.429/1993;

18.3.

Obriga-se a CONTRATADA, de forma irrevogável, a não prometer,
oferecer, dar, patrocinar, incentivar, obrigar ou concordar, direta ou
indiretamente, com subornos, fraudes, tráfico de influência, extorsão,
vantagem indevida (seja em dinheiro, presentes, descontos, favores ou
qualquer outra coisa de valor), a agente público, ou a terceira pessoa a
ele relacionada, nem praticar quaisquer dos atos vedados pelas Leis
Anticorrupção. Compromete-se, ainda, a adotar as melhores práticas de
Governança com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude,
práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus administradores,
colaboradores, prepostos ou terceiros, de acordo o disposto no artigo 7º,
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inciso VIII, da Lei n° 12.846/2013 e na Lei n° 9.613/98 e suas
respectivas modificações e regulamentações.
18.4.

A CONTRATADA deverá observar e fazer observar, por seus
fornecedores, prepostos, empregados, colaboradores em geral,
prestadores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto
padrão de ética e integridade durante todo o processo de contratação e
execução deste Contrato. É dever da CONTRATADA treinar seus
empregados e colaboradores em geral acerca de condutas éticas e do
combate à corrupção.

18.5.

A CONTRATADA declara que nos últimos 05 (cinco) anos não foi objeto
de nenhuma investigação, inquérito ou processo administrativo ou
judicial relacionado ao descumprimento das Leis Anticorrupção ou de
lavagem de dinheiro, e que suas atividades estão em conformidade com
estas leis.

18.6.

A CONTRATADA declara, ainda, que não há qualquer agente público ou
pessoa a ele relacionada que receberá, direta ou indiretamente,
benefícios ou vantagens em decorrência do presente Contrato.

18.7.

Toda documentação de cobrança a ser emitida nos termos deste
Contrato deverá estar acompanhada de fatura/nota fiscal detalhada,
contendo discriminação dos serviços prestados, conforme o caso. A
CONTRATADA obriga-se a manter livros, contas, registros e faturas
fidedignos e consistentes com as operações a que correspondem.
Considerando os propósitos na presente Cláusula, a CONTRATADA
concorda e autoriza que, na hipótese de indícios de irregularidades ou
de quaisquer práticas ilícitas, a CONTRATANTE, seja diretamente ou
por meio de pessoas por ela formalmente indicadas a tal fim, possa
inspecionar o local de execução do CONTRATO e auditar todos os
documentos, contas e registros relacionados à contratação e à execução
do objeto deste CONTRATO.

18.8.

Qualquer violação, por parte da CONTRATADA, das Leis Anticorrupção
ou da presente Cláusula (Leis Anticorrupção) - será considerada uma
infração grave a este Contrato, e consistirá justa causa para sua
rescisão motivada, conferindo à CONTRATANTE o direito de declarar
rescindido imediatamente o presente Contrato, sem qualquer ônus ou
penalidade, ficando a CONTRATADA responsável pelas perdas e danos
a que der causa, nos termos da lei aplicável.

18.9.

O presente Contrato poderá ser imediatamente rescindido pela
CONTRATANTE, ainda, na hipótese de participação ou envolvimento
comprovado da CONTRATADA, diretamente ou indiretamente, em
práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas e/ou
obstrutivas (conforme Diretrizes e definições do Banco Mundial), ou em
lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores (conforme
Lei n° 9.613/98), seja na execução do presente Contrato ou em
quaisquer outros Contratos em que figurar como CONTRATADA, seja
com entes públicos ou privados.

18.10. A CONTRATADA notificará prontamente, por escrito, a CONTRATANTE
a respeito de qualquer suspeita ou violação do disposto nas Leis
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Anticorrupção ou às disposições desta Cláusula – Leis Anticorrupção –
ou de qualquer suspeita de participação em práticas de suborno ou
corrupção, assim como o descumprimento de qualquer declaração
prevista na Lei Federal 8.429/1993.
19. DAS VEDAÇÕES
19.1. É vedado à CONTRATADA:
19.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação
financeira;
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19.1.2. Interromper a prestação dos serviços sob alegação de inadimplemento
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei;
19.1.3. Veicular a execução ou inexecução do contrato a propaganda ou
anúncios de qualquer espécie ou pretexto a partidos políticos ou seus
integrantes, mídia e afins, sendo permitido somente para todos os fins
de discordância contratual ou inadimplência o devido processo legal –
administrativamente ou via judicial;
19.1.4. Na existência de processo judicial fica a CONTRATADA proibida de
expor a terceiros sem autorização expressa da CONTRATANTE ou do
magistrado os motivos do litígio, os acordos firmados, os prejuízos
acumulados e qualquer outra informação, pelo prazo de 05 (cinco) anos
a contar da conclusão do processo.
20. DOS CASOS OMISSOS
20.1.

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993 e na Lei nº 10.520, de
2002 e demais normas federais, estaduais e municipais aplicáveis à
espécie, e em sua inércia a jurisprudência do Tribunal de Contas da
União sobre a temática ou a Jurisprudência do Prof. Marçal Justen
Filho, nos termos do inciso XII, art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993;

21. DA PUBLICIDADE
21.1.

A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus
aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do
mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias
daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, nos
termos do parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993
ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei.

22. DA ASSINATURA
22.1.

O prazo de convocação não poderá ser prorrogado, mesmo quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso, nos termos do § 1º do
art. 64 da Lei Federal nº 8.666/1993 visto tratar-se de assinatura digital
nos termos da Medida Provisória 2.200-1.

22.2.

O Presente instrumento deverá ser assinado exclusivamente por meio
digital, com certificado homologado ICP-Brasil, através do sítio:
www.portaldeassinaturas.com.br.

22.3.

O presente instrumento dispensa testemunhas nos termos do art. 221
da Lei Federal nº 10.406/2002 e artigos 54 e 55 da Lei Federal
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8.666/1993.
22.4.

A assinatura do presente, constitui concordância com todas as suas
cláusulas, renunciando qualquer outra por mais privilegiada que se
configure.

23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
23.1.

As empresas enquadradas no inciso V do § 2º e no inciso II do § 5º do
art. 3º desta Lei deverão cumprir, durante todo o período de execução
do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislação, nos termos do caput do
art. 66-A da Lei Federal nº 8.666/1993.
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24. DO FORO
24.1.

Fica este instrumento vinculado ao edital de licitação e à proposta final
acostada nos autos do processo, nos termos do inciso XI, do art. 55 da
Lei Federal nº 8.666/1993;

24.2.

Nos termos § 2º do art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993, fica designado
o foro da Sede da Contratante para dirimir qualquer questão contratual,
salvo o disposto no § 6º do art. 32 da citada lei, renunciando
expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que se configure.

Trindade/PE, ____ de _______ de 2021.
[assinado digitalmente]
NOME DO ORDENADOR DE DESPESA
Cargo, emprego ou função

[assinado digitalmente]
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
Qualificação
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ANEXO V
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Processo Licitatório ___/____
Pregão Eletrônico - SRP Nº. ___/____
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. ____/____

O MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DA PERNAMBUCO, órgão da
administração Pública em Geral, natureza Jurídica Município, sediada na Av,
Central Sul, 160, Centro, Trindade, cadastrada no CNPJ nº 11.040.912/000103, e-mail oficial: licitacao@trindade.pe.gov.br, neste ato representada pela
Excelentíssima Senhora Helbe da Silva Rodrigues Nascimento, brasileira,
casada, Prefeita Municipal, in fine, torna publico o presente certame nos termos
que se segue:
CONTRATADA: empresa _______, pessoa jurídica de direito privado, com sede
na _______________ n.º __, _____, na cidade de _______, inscrita no CNPJ/MF sob
o n.º ________________, neste ato representado por ___, inscrito no CPF/MF sob
o n.º ________________, residente e domiciliado na cidade de _________, de ora
em diante CONTRATADA, resolvem firmar instrumento contratual mediante as
seguintes cláusulas.
Resolvem firmar o presente Ata de Registro de Preço mediante as seguintes
cláusulas.
1. SUPORTE JURIDICO
1.1.
O presente instrumento tem como suporte jurídico:
1.1.1. Lei Federal nº 4.320/1964 –Direito Financeiro Público;
1.1.2. Lei Federal 8.137/1990 – Crimes de Ordem Tributária e econômica;
1.1.3. Lei Federal nº. 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor;
1.1.4. Lei Federal nº 8.429/1992 – Improbidade Administrativa;
1.1.5. Lei Federal nº. 8.666/1993 – Licitações e Contratos;
1.1.6. Lei Federal 9.430/1996 – Tributação Federal;
1.1.7. Lei Complementar nº 101/2000 – Responsabilidade Fiscal;
1.1.8. Lei federal nº 10.406/2002 – Código Civil Brasileiro;
1.1.9. Lei Federal nº. 10.520/2002 – Regulamentação o Pregão;
1.1.10. Lei Complementar nº 123/2006 – Microempresas;
1.1.11. Lei Federal nº 12.527/2011 –Transparência Pública;
1.1.12. Decreto Federal nº 10.024/2019 – Regulamenta Pregão Eletrônico;
1.1.13. Lei Federal 14.065/2020 – Estado de Calamidade;
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1.1.14. Portaria nº 015/2021 – Comissão de Licitação e Pregoeiro;
1.1.15. Decreto Municipal nº 008/2021 – Regulamenta o Registro de Preço;
1.1.16. Decreto Municipal nº 009/2021 – Regulamenta o Pregão Eletrônico;
2. DO OBJETO
2.1.

Objeto _________________.

3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
3.1.

O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições
ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

4. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)
4.1.

São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

4.1.1. Fundo Municipal de Saúde - FMS;
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5. VALIDADE DA ATA
5.1.

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a
partir de sua assinatura, não podendo ser prorrogada, em conformidade
com o art. 12 do Decreto nº 7.892/13.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO
6.1.

A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em
intervalos não Inferiores a 90 (noventa dias) dias, a fim de verificar a
vantagem dos preços registrados nesta ATA, considerando o disposto no
art. 9º, XI do Decreto n. 7.892, de 2013 e Art. 31 a 39 da Lei Municipal
nº 750/2018, o prazo de 90 (noventa) dias deve ser considerado como o
intervalo máximo entre pesquisas de preços, observando-se que a
situação em concreto pode determinar a diminuição desse intervalo por
livre conveniência e oportunidade da administração, preservando
sempre o melhor negócio para a administração pública.

6.2.

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações
junto ao(s) fornecedor (es).

6.3.

Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no
mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores
praticados pelo mercado.

6.4.

O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.

6.5.

A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.6.

Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e
o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:

6.7.

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade
se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
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6.8.

Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.

6.9.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder
à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.10.

O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.10.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.10.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
6.10.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
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6.10.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão (s)
participante (s).
6.11.

O cancelamento de registros será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.12.

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:

6.12.1. Por razão de interesse público; ou
6.12.2. A pedido do fornecedor.
7. CONDIÇÕES GERAIS
7.1.

As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para
fornecimento dos itens, as obrigações da Administração e do fornecedor
registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se
definidos no Termo de Referência.

7.2.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65
da Lei nº 8.666/93.

7.3.

A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos
licitantes que aceitarem cotar os itens com preços iguais ao do licitante
vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos
termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

7.4.

O presente instrumento dispensa testemunhas nos termos do Art. 221
da Lei Federal nº 10.406/2002 e Artigos 54 e 55 da Lei Federal
8.666/1993;

7.5.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02
(duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai
assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos
participantes (se houver).

Trindade/PE, ____ de _____________de _______.
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[assinado digitalmente]
NOME DO ORDENADOR DE DESPESA
Cargo, emprego ou função

[assinado digitalmente]
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
Qualificação
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RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SÁUDE "A", " B" E "E", ESTABELECIDOS
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Característica do Objeto

Por Lotes

Tipo de Intervenção
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Pernambuco , 26 de Janeiro de 2021 • Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco •
Publicado por:
Deyze Barbosa Silva
Código Identificador:85BAFA2F
ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA - COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 001/2021
Processo Licitatório nº 001/2021 - Dispensa de Licitação nº
001/2021
O Prefeito do Município de Timbaúba torna público, nos termos do
art. 26 da Lei nº 8.666/93, que reconhece e ratifica a dispensa de
licitação para LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE VEÍCULOS E
MÁQUINAS PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO
MUNICÍPO E DEMAIS SERVIÇOS ESSENCIAIS DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E CARROS PIPA
PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A PRÉDIOS
MUNICIPAIS E ÁREAS RURAIS CRÍTICAS DO MUNICÍPIO DA
TIMBAÚBA – PE. Contratada: PERNAMBUCO LOCADORA DE
VEICULOS AUTOMOTORES LTDA CNPJ/CPF 41.092.628/000141, no valor mensal de R$ 510.520,00, tudo com base no parecer
jurídico e no inciso IV do art. 24 da referida Lei.

ANO XII | Nº 2758

representado por sua Prefeita a Sra. HELBE DA SILVA
RODRIGUES NASCIMENTO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu artigo 70, inciso
XIV.
RESOLVE:
Art.1º- Dispensar a pessoa abaixo da atribuição de “Gerenciador
Master” da unidade jurisdicionada FUNDO MUNICIPAL DE
APOSENTADOS E PENSÕES DO MUNICIPIO DE TRINDADE FUMAP:
ANTONIO MARCOS DELMONDES LEITE
CPF nº: 936.705.324-04
Art.2º- Designar a pessoa abaixo qualificada como “Gerenciador
Master” da unidade jurisdicionada FUNDO MUNICIPAL DE
APOSENTADOS E PENSÕES DO MUNICIPIO DE TRINDADE FUMAP:
EMANOELE DA SILVA BATISTA
Cargo: GERENTE DE PREVIDÊNCIA
CPF nº: 021.123.664 – 08
e-mail: fumap.pe@gmail.com
Art.3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art.4º- Registre-se, publique-se, cumpra-se!
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE TRINDADE,
ESTADO DE PERNAMBUCO, 25 de janeiro de 2021.
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Timbaúba, 07 de janeiro de 2021.

Publicado por:
Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja
Código Identificador:2B694C8F

MARINALDO ROSENDO DE ALBUQUERQUE
Prefeito.
Publicado por:
Renan Agostinho de Sousa
Código Identificador:75738EB3
ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TRINDADE
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº. 034/2021
O MUNICÍPIO DE TRINDADE ESTADO DE PERNAMBUCO,
Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Avenida
Prefeito Marcos Pereira Lima, nº. 567, centro, nesta urbe, neste ato
representado por sua Prefeita a Sra. HELBE DA SILVA
RODRIGUES NASCIMENTO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu artigo 70, inciso
XIV.
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR o Sra. MARIA JULIANE PEREIRA
DELMONDES, brasileira, solteira, portadora da Carteira de
Identidade/RG nº. 8.377.038 SSP/PE e do CPF/MF n° 090.330.88436, para exercer o Cargo em Comissão, na função de Assessor
Técnico, no Departamento de Pessoal deste Município.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º. Registre-se, publique-se, cumpra-se!
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE TRINDADE,
ESTADO DE PERNAMBUCO, 25 de janeiro de 2021.
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal
Publicado por:
Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja
Código Identificador:8CC8E04C
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº. 035/2021
O MUNICÍPIO DE TRINDADE ESTADO DE PERNAMBUCO,
Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Avenida
Prefeito Marcos Pereira Lima, nº. 567, centro, nesta urbe, neste ato

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE - GABINENTE
DA PREFEITA
AVISO DE PREGÃO
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Trindade/PE, in fine, torna
público o Pregão Eletrônico nº 001/2021 cujo objeto é Contratação de
pessoa jurídica e equiparadas para prestação de Serviços de Coleta,
transporte externo, tratamento e destinação final de resíduos do grupo
A (Biológicos/ Infectantes), Grupo B (Químicos), Grupo E
(Perfurocortantes) provenientes das atividades de saúde do
municípiode Trindade/PE. Sessão: 09 de fevereiro de 2021 às 09:15h.
Obtenção do edital exclusivamente pelos sítios www.licitacoese.com.br e www.trindade.pe.gov.br.
MARIA RENATA FERNANDES DO SOUSA LINS
Pregoeiro.
Publicado por:
Maria Renata Fernandes de Sousa Lins
Código Identificador:EE8286BB
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE - GABINENTE
DA PREFEITA
AVISO DE LICITAÇÃO
Aviso de Licitação: A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Trindade
– PE, in fine, torna público o Pregão Eletrônico nº 002/2021, cujo
objeto é: Contratação de pessoa jurídica e equiparadas para eventual
prestação de serviços de fornecimento de oxigênio hospitalar para
atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde – FMS de
Trindade/PE. Sessão: 01 de fevereiro de 2021 ás 09:00. Obtenção do
edital exclusivamente no sítio www.licitacoes-e.com.br.
MARIA RENATA FERNANDES DE SOUSA LINS
Pregoeira.
Publicado por:
Maria Renata Fernandes de Sousa Lins
Código Identificador:A6C4334E
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE - GABINENTE
DA PREFEITA
AVISO DE LICITAÇÃO
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Aviso de Licitação: A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Trindade
– PE, in fine, torna público o Pregão Eletrônico nº 003/2021, cujo
objeto é: Contratação de Pessoa Jurídica e equiparada para a
emissão e administração de cartão magnético de controle
(autogestão) com sistema informatizado via internet envolvendo
fornecimento de abastecimento de combustível e seus derivados em
rede de postos de combustível em todo o país para atender as
necessidades
da
Prefeitura
Municipal
de
Trindade,
Pernambuco.Sessão: 09 de fevereiro de 2021 ás 11:00. Obtenção do
edital exclusivamente no sítio www.licitacoes-e.com.br.
MARIA RENATA FERNANDES DE SOUSA LINS
Pregoeira.

ANO XII | Nº 2758

CONSULTORIA – EPP, CNPJ 18.643.656/0001-98. Prazo acrescido:
12 Meses. Nova vigência: 31.12.2020 a 31.12.2021.
Vertente do Lério 30.12.2021.
TASSIO DE OLIVEIRA SARAIVA.
Secretário de Assistência Social. (*)(**)
Publicado por:
José Fernandes da Rocha Neto
Código Identificador:A5CAF9AB
GABINETE DO PREFEITO
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 017/2018

Publicado por:
Maria Renata Fernandes de Sousa Lins
Código Identificador:41BD0091
ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TUPANATINGA
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 148, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2017
EMENTA: NOMEIA JOSÉ CORDEIRO FEITOSA
no Cargo Comissionado de Secretário de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos deste Município, e dá
outras providências.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 017/2018.
Relativo a Prorrogação de Prazo de Vigência do Contrato. OBJETO:
Contratação de Empresa visando o fornecimento de licenças mensais
de softwares para gerenciamento Contábil, Orçamentário e
Financeiro, por um período de doze meses para Prefeitura Municipal,
Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e
Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
do Município de Vertente do Lério. CONTRATADO: PUBLIC
SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ 07.553.129/000176. PRAZO ACRESCIDO: 06 meses. NOVA VIGÊNCIA:
31.12.2020 a 31.06.2021. Vertente do Lério 30.12.2020.
RENATO LIMA DE SALES.
Prefeito. (*)
Publicado por:
José Fernandes da Rocha Neto
Código Identificador:4A4256F5

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TUPANATINGA, Estado de
Pernambuco, no uso das atribuições que o cargo lhe confere e de
acordo com o disposto no art. 66, inciso VI, da Lei Orgânica
Municipal; e
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do art. 91, da Lei
Orgânica Municipal que atribui competência para dispor sobre a
organização e o funcionamento da Administração Municipal, na
forma da Lei:

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DO PAULISTA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO
PAULISTA
PORTARIA PREVIPAULISTA Nº 031/2021

RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR o Sr. JOSÉ CORDEIRO FEITOSA, portador do
RG nº 8**.**8 - SSP/PE e inscrito no CPF sob o nº. 104.***.***-10,
no Cargo Comissionado de Secretário de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos, nível CC-SEMARH-1, lotado n a Secretaria de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos deste Município.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com
efeitos retroativos ao dia 1º de fevereiro de 2017.
Art. 3º Revogam-se todas as disposições em contrário.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito, em 1º de fevereiro de 2017.
SEVERINO SOARES DOS SANTOS
Prefeito do Município de Tupanatinga
Publicado por:
José Aires de Moura Alves
Código Identificador:6EA6B58B

O
DIRETOR-PRESIDENTE
DO
INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO PAULISTA, no
Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais conferida
pelo artigo 34 da Lei Municipal Nº 4227/2011,
RESOLVE:
Conceder Pensão por Morte, a AMARA PEREIRA DO
NASCIMENTO, ex-esposa, credora de pensão alimentícia,
beneficiária do ex-servidor municipal Severino Pedro de França,
Mat.23102, ocupou o cargo de Músico, Símbolo SOP-2, Classe 4,
Nível I, com fundamento no Art. 40, §7º, inciso I da Constituição
Federal de 1988, c/c art. 8º, inciso I e Arts. 51, I e 52, I da Lei
Municipal nº 4.227/2011 e Art.58, Inciso V, alínea “c”, item 6 da Lei
Municipal 4.858/2019, conforme Parecer Único nº06/2021 da
Diretoria de Apoio Jurídico Previdenciário.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os
seus efeitos a 21 de dezembro de 2020, data do requerimento.
Paulista, 07 de janeiro de 2021

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO

LUIZ AUGUSTO DA SILVA JÚNIOR
Diretor-Presidente do PREVIPAULISTA
Publicado por:
Sandra Maria Simplício Barbosa
Código Identificador:200C0CB2

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 006/2017
Quarto termo aditivo ao contrato Nº. 006/2017. Relativo a
Prorrogação de Prazo de Vigência do Contrato. OBJETO: Contratação
de pessoa Jurídica para a prestação de serviços técnico profissional,
específico, de Assessoria e consultoria ao Fundo Municipal de
Assistência Social nas áreas orçamentária, contábil, financeira,
patrimonial e de planejamento. CONTRATADO: JOSÉ
CRISTÓVAM
DA
SILVA
FILHO
ASSESSORIA
E

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO
PAULISTA
PORTARIA PREVIPAULISTA Nº 019/2021
O
DIRETOR-PRESIDENTE
DO
INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO PAULISTA, no
Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais conferida
pelo artigo 34 da Lei Municipal Nº 4227/2011,
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“STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA”
CNPJ/MF n.º 01.568.077/0001-25
NIRE: 26.201.004.625
Por meio do presente instrumento particular, as partes adiante qualificadas, outorgantes e reciprocamente outorgados:
STERICYCLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, companhia legalmente organizada sob as leis da Inglaterra e
País de Gales, com escritório em Knostrop Treatment Works, Knowsthorpe Lane, Leeds, West Yorkshire, LS9 OPJ, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 14.706.587/0001-63, neste ato representada por seu procurador, o Sr. Maurício Crippa, brasileiro,
solteiro, nascido em 30/09/1974, Gerente Executivo de Controladoria, portador do RG nº 2.868.909 SSP/SC, inscrito no
CPF/MF sob o nº 920.196.259-20, com escritório profissional na Rua Viriato Correia, n° 83, 1º andar, Boa Viagem, CEP 51030510 (“HOLDING LIMITED”),

STERICYCLE INTERNATIONAL LIMITED, companhia legalmente organizada sob as leis da Inglaterra e País de Gales,
com sede em Apex House, London Road, Northfleet, Knet, DA11 9PD, Reino Unido, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
11.477.328/0001-10,

neste

ato

representada

por

seu

procurador,

o

Sr.

Maurício

Crippa,

acima

qualificado

(“INTERNATIONAL LIMITED”), e

STERICYCLE DO BRASIL NOVAS PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária de tipo jurídico limitada, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n.º 11.568.295/0001-13, com sede na
Cidade de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, na Avenida Geraldo Potyguara Silveira Franco, nº 1000, Sala A, Parque da
Empresa, CEP - 13.803-280, com seu contrato devidamente arquivado na JUCESP sob o NIRE nº 35.224.017.763, neste ato
representada por seu Administrador, o Sr. Maurício Crippa, já devidamente qualificado acima (“STERICYCLE NOVAS
PARTICIPAÇÕES”).
Únicos sócios da sociedade empresária de tipo jurídico limitada, denominada STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL
LTDA, devidamente constituída e existente sob as leis da República Federativa do Brasil, com sede na Cidade de Recife,
Estado de Pernambuco, na Rua Viriato Correia, 83, 1º andar, Boa Viagem, CEP. 51030-510, inscrita perante o Cadastro
Nacional de Pessoal Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n.º 01.568.077/0001-25 e sob o NIRE 26.201.004.625,
(“SOCIEDADE”);
Têm entre si justo e contratado promover a 52ª Alteração do Contrato Social da Sociedade e sua Consolidação, aprovando
os sócios, as seguintes alterações:

1.

DO AUMENTO DE CAPITAL

Os sócios decidem, por unanimidade, aumentar o capital social da Sociedade, o qual se encontra totalmente subscrito e
integralizado, R$ 410.844.639,00 (quatrocentos e dez milhões, oitocento e quarenta e quatro mil, seiscentos e trinta e nove),
para R$ 442.843.489,00 (quatrocentos e quarenta e dois milhões oitocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e oitenta e nove
reais) aumentando, portanto, em R$ 31.998.850,00 (trinta e um milhões, novecentos e noventa e oito mil, oitocentos e
cinquenta reais) o que fazem mediante a subscrição de 31.998.850 (trinta e um milhões, novecentos e noventa e oito mil,
oitocentos e cinquenta) quotas, cujo aumento é feito e subscrito única e exclusivamente, em moeda corrente nacional, pela
sócia Stericycle International Holdings Limited.
51ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.

stericyclelatam.com/br

19/01/2021
Certifico o Registro em 19/01/2021
Arquivamento 20219917094 de 19/01/2021 Protocolo 219917094 de 19/01/2021 NIRE 26201004625
Nome da empresa STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 27130890586285
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52ª ALTERAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL E SUA CONSOLIDAÇÃO

do capital social da Sociedade, concordando com a subscrição de novas quotas exclusivamente em nome da Stericycle
International Holdings Limited.
Em virtude das modificações supra expostas, o capital social da SOCIEDADE, neste ato, totalmente subscrito e integralizado
é de R$ 442.843.489,00 (quatrocentos e quarenta e dois milhões oitocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e oitenta e nove
reais), sendo a Stericycle International Holdings Limited com 418.355.589,00 (quatrocentos e dezoito milhões trezentos e
cinquenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais), representado por 418.355.589,00 (quatrocentos e dezoito milhões
trezentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e nove) quotas, cada uma no valor nominal de R$ 1,00 (um real), a
Stericycle International Limited detém 01 (uma) quota, no valor nominal total de 24.455.727 (vinte e quatro milhões
quatrocentos e cinquenta e cinco mil e setecentos e vinte sete) cada, totalizando R$ 24.455.727,00 (vinte e quatro milhões
quatrocentos e cinquenta e cinco mil e setecentos e vinte sete reais) quotas; e a sócia Stericycle do Brasil Novas Participações
Ltda. detém 32.173 (trinta e dois mil, cento e setenta e três) quotas, no valor nominal total de R$1,00 (um real) cada,
totalizando R$ 32.173,00 (trinta e dois mil e cento e setenta e três reais).
Em decorrência das modificações supra expostas, resolvem as sócias alterar a CLÁUSULA 5ª para que esta passe a constar
com a seguinte redação:
“Cláusula 5ª – O capital social da Sociedade é de R$ 442.843.489,00 (quatrocentos e quarenta e dois milhões oitocentos e
quarenta e três mil, quatrocentos e oitenta e nove reais), representado por 442.843.489,00 (quatrocentos e quarenta e dois
milhões oitocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e oitenta e nove) quotas, cada uma no valor nominal de R$ 1,00 (um
real) cada uma, dividido entre os sócios da seguinte forma:
a) A sócia Stericycle International Holdings Limited com 418.355.589,00 (quatrocentos e dezoito milhões trezentos e
cinquenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais), representado por 418.355.589,00 (quatrocentos e dezoito milhões
trezentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e nove) quotas;
b)

A sócia Stericycle International Limited detém 01 (uma) quota, no valor nominal total de 24.455.727 (vinte e quatro

milhões quatrocentos e cinquenta e cinco mil e setecentos e vinte sete) cada, totalizando R$ 24.455.727,00 (vinte e quatro
milhões quatrocentos e cinquenta e cinco mil e setecentos e vinte sete reais);
c)

A sócia Stericycle do Brasil Novas Participações Ltda. detém 32.173 (trinta e dois mil, cento e setenta e três) quotas,

no valor nominal total de R$1,00 (um real) cada, totalizando R$ 32.173,00 (trinta e dois mil e cento e setenta e três reais).
Sócios

Quotas

Stericycle International Holdings Limited
Stericycle International Limited

Participação (%)

418.355.589

94,47

24.455.727

24.455.727,00

5,52

32.173

32.173,00

0,01

442.843.489

442.843.489

100,00

Stericycle do Brasil Novas Participações Ltda.
Total do Capital

Valor (R$)

418.355.589

2.

DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

2.1.

Em decorrência das alterações acima, resolvem as sócias alterar, renumerar e consolidar o Contrato Social que passa

a vigorar com a seguinte e nova redação:
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A sócia Stericycle International Limited e a Stericycle Novas Participações renunciam seu direito ao aumento proporcional

CAPÍTULO I - ENDEREÇO, OBJETO SOCIAL E NOVA FILIAL
Cláusula 1ª – A Sociedade tem a denominação social “STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA” (“Sociedade”) e regese pelo presente contrato social consolidado, pela disciplina das sociedades limitadas e, supletivamente, pelas normas das
sociedades anônimas.
Cláusula 2ª – A Sociedade tem sede na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Rua Viriato Correia, 83, 1º andar, Boa
Viagem, CEP 51030-510, podendo abrir, manter e fechar filiais, escritórios, agências, depósitos, representações ou quaisquer
outros estabelecimentos em qualquer localidade do país ou do exterior, por meio de alteração deste contrato social.
§1ª- A sociedade possui as seguintes filiais:
Filial 1, na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Avenida da Recuperação, 1212, Passarinho; CEP 52.170-640,
registrada sob o NIRE 26.900.405.467 e CNPJ (MF) nº 01.568.077/0002-06;
Filial 2, na Cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco, na Rua T, nº. 15, Distrito Industrial, CEP: 56.308-429, registrada
sob o NIRE 26.900.361.206 e CNPJ (MF) nº 01.568.077/0003-97;
Filial 3, (depósito fechado) no Estado de Pernambuco, Cidade de Caruaru, na Avenida Mestre Vitalino, 145, Agamenon
Magalhães, CEP 55.034-040, registrada sob o NIRE 26.900.361.214 e CNPJ (MF) nº 01.568.077/0004-78;
Filial 4, na Cidade de Ceilândia, Distrito Federal, no Setor Industrial de Ceilândia, QI 21, lote 51/53/55; CEP 72.265-210,
registrada sob o NIRE 53.900.238.279 e CNPJ (MF) nº 01.568.077/0006-30;
Filial 5, na Cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, na Estrada Marciano Flores Mendonça, s/n, Passo das
Tropas, CEP 97.140-000, registrada sob o NIRE 43.901.602.715 e CNPJ (MF) 01.568.077/0007-10;
Filial 6, na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Estrada Particular Sadae Takagi, n.º 390, bairro
Cooperativa, CEP 09852-070, registrada sob o NIRE 35.904.318.990 e CNPJ (MF) nº 01.568.077/0008-00;
Filial 7, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua dos Pinheiros, 498, 4º Andar, Pinheiros, CEP 05422-902,
registrada sob o NIRE 35.904.319.007 e CNPJ (MF) 01.568.077/0010-16, com atividade exclusiva de serviços combinados
de escritório e de apoio administrativo;
Filial 8, na Cidade de Simões Filho, Estado da Bahia, no Distrito-2.4.10, Via de Penetração – A, lote 04/Cia. Sul – Centro
Industrial de Aratu, CEP 43.700-000, registrada sob o NIRE 29.901.091.311 e CNPJ (MF) 01.568.077/0011-05;
Filial 9, na Cidade de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, na Avenida Geraldo Potyguara Silveira Franco, 950, Parque das
Empresas, CEP 13.803-280, registrada sob o NIRE 35.904.567.213 e CNPJ (MF) 01.568.077/0012-88;
Filial 10, na Cidade de Jacareí, Estado de São Paulo, na Rua Padre Eugênio, n.º 896 - Jardim Jacinto – CEP 12322-690,
registrada sob o NIRE 35.904.319.023 e CNPJ (MF) 01.568.077/0013-69;
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“CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA"

025, registrada sob o NIRE 25.900.203.511 e CNPJ (MF) 01.568.077/0014-40;
Filial 12, na Cidade de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, na Av. Geraldo Potyguara Silveira Franco, nº 1000, Parque das
Empresas, CEP 13803-280, registrada sob o NIRE 35.904.726.419 e CNPJ (MF) 01.568.077/0015-20;
Filial 13, na Cidade de Piratininga, Estado de São Paulo, na Rua Coronel José Pereira Campos, nº 53, Distrito Industrial,
CEP. 17.499-002, registrada sob o NIRE 35.904.771.317 e CNPJ (MF) 01.568.077/0016-01;
Filial 14, na Cidade de Franca, Estado de São Paulo, na Rua Edgard Batista Frutuoso, nº 400, Distrito Industrial Onofre
Jacometi, CEP. 14.406-225, registrada sob o NIRE 35.904.771.325 e CNPJ (MF) 01.568.077/0017-92;
Filial 15, na Cidade de São Gonçalo do Amarante, Estado do Rio Grande do Norte, na Rua Sebastião de Souza Revoredo,
SN, Bairro Jardins, CEP: 59294-498, registrada sob o NIRE 24.900.262.141 e CNPJ (MF) 01.568.077/0019-54;
Filial 16, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, na Av. Fernandes Vieira, nº 130, Engenho
Guararapes Parte Prazeres, bairro de Marcos Freire, CEP 54360-020, registrada sob o NIRE 26900738563 e CNPJ (MF)
01.568.077/0020-98;
Filial 17, na Cidade de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte, na Avenida do Contorno, Km 46,5, Loteamento
Brasilândia, Planalto Treze de Maio, CEP 59.633-629, registrada sob o NIRE 24.900.262.168 e CNPJ (MF) 01.568.077/002179;
Filial 18, na Cidade de Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul, na RS 344, Km 98, nº 1687, Bairro Kurtz, CEP. 99804750, registrada sob o NIRE 43.901.736.282 e CNPJ (MF) 01.568.077/0023-30;
Filial 19, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida das Indústrias, n° 825, Sala A, Bairro São
João, CEP 90200-290, registrada sob o NIRE 43.901.736.274 e CNPJ (MF) 01.568.077/0024-11;
Filial 20, na Cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua João Flores, nº 242, Integração, CEP: 99.034130, registrada sob o NIRE 43.901.736.266 e CNPJ (MF) 01.568.077/0025-00;
Filial 21, na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua José Rodrigues, nº 125-parte, Distrito Industrial, CEP
38.402-335, registrada sob o NIRE 3190238745-1 e CNPJ (MF) 01.568.077/0026-83;
Filial 22, na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Rua 18, nº 01, Quadra M, Módulo 1, Distrito Industrial, CEP
65.090-269, registrada sob o NIRE 21.900.262.530 e CNPJ (MF) 01.568.077/0027-64;
Filial 23, na Cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, na Avenida Filipinas, s/n, Lote B, Jurema, CEP. 45.023300, registrada sob o NIRE 2990118569-2E CNPJ (MF) 01.568.077/0028-45;
Filial 24, na Cidade de Trindade, Estado de Goiás, na Avenida José Fernandes Alves, Quadra 02, Lote 34, Setor Morada
do Bosque, CEP 75384-030, registrada sob o NIRE 52160487200 e CNPJ/MF nº 01.568.077/0029-26;
Filial 25, na Cidade de Hortolândia, Estado de São Paulo, na Rua Fernando de Noronha, nº 846, Jardim Nova Europa,
CEP: 13.184-850, NIRE 3590541430-5 e CNPJ nº 01.568.077/0032-21;
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Filial 11, no Distrito Industrial – João Pessoa, Estado da Paraíba, na Rua Projetada, s/n, quadra 491, lote 0070, CEP 58.082-

17.022-531, NIRE 35905450883 e CNPJ (MF) 01.568.077/0033-02;
CAPÍTULO II - OBJETO SOCIAL
Cláusula 3ª – O objeto social da Sociedade compreende: (i) coleta de resíduos perigosos; (ii) coleta de resíduos não
perigosos; (iii) tratamento e disposição de resíduos não perigosos; (iv) usina de compostagem; (v) tratamento e disposição
de resíduos perigosos; (vi) serviços combinados de escritório e apoio administrativo; (vii) comércio atacadista de resíduos e
sucatas metálicos; (viii) comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto papel e papelão; (ix) prestação de
serviços técnicos de engenharia civil; (x) Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico,
hospitalar e de laboratórios; (xi) Holding de Instituições não financeiras; (xii) atividades relacionadas a esgoto exceto a gestão
de redes (xiii) serviços de eliminação de microrganismos nocivos por meio de esterilização em produtos agrícolas, livros,
equipamentos médico-hospitalares e outros;
Parágrafo Único – Visando a consecução de seu objeto social, a Sociedade poderá abrir filiais, constituir subsidiárias ou
participar do capital social de outras empresas, na qualidade de sócia ou acionista.
CAPÍTULO III - PRAZO DE DURAÇÃO
Cláusula 4ª – A Sociedade terá duração por prazo indeterminado.
CAPÍTULO IV - CAPITAL SOCIAL
Cláusula 5ª – O capital social da Sociedade é de R$ 442.843.489,00 (quatrocentos e quarenta e dois milhões oitocentos e
quarenta e três mil, quatrocentos e oitenta e nove reais), representado por 442.843.489,00 (quatrocentos e quarenta e dois
milhões oitocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e oitenta e nove) quotas, cada uma no valor nominal de R$ 1,00 (um
real) cada uma, dividido entre os sócios da seguinte forma:
a) A sócia Stericycle International Holdings Limited com 418.355.589,00 (quatrocentos e dezoito milhões trezentos e
cinquenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais), representado por 418.355.589,00 (quatrocentos e dezoito milhões
trezentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e nove) quotas;
b)

A sócia Stericycle International Limited detém 01 (uma) quota, no valor nominal total de 24.455.727 (vinte e quatro

milhões quatrocentos e cinquenta e cinco mil e setecentos e vinte sete) cada, totalizando R$ 24.455.727,00 (vinte e quatro
milhões quatrocentos e cinquenta e cinco mil e setecentos e vinte sete reais);
c)

A sócia Stericycle do Brasil Novas Participações Ltda. detém 32.173 (trinta e dois mil, cento e setenta e três) quotas,

no valor nominal total de R$1,00 (um real) cada, totalizando R$ 32.173,00 (trinta e dois mil e cento e setenta e três reais).
Sócios

Quotas

Stericycle International Holdings Limited
Stericycle International Limited
Stericycle do Brasil Novas Participações Ltda.
Total do Capital

Valor (R$)

Participação (%)

418.355.589

418.355.589

94,47

24.455.727

24.455.727,00

5,52

32.173

32.173,00

0,01

442.843.489

442.843.489

100,00

CAPÍTULO V - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS
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Filial 26, na Cidade de Bauru, Estado de São Paulo, na Rodovia Marechal Rondom. KM 354, Parque São Geraldo, CEP.

A responsabilidade de cada sócio está limitada ao valor de suas quotas respondendo todos solidariamente

pela integralização do Capital Social.
CAPÍTULO VI - REUNIÕES E DELIBERAÇÕES SOCIAIS

Cláusula 7ª-

As deliberações sociais serão tomadas em reuniões de sócios, realizadas em conformidade com o disposto

em lei e neste contrato social nos parágrafos abaixo e sempre por maioria de votos, quando a lei não exigir quórum específico.
§1° - As reuniões de sócios realizar-se-ão, ordinariamente, até o quarto mês seguinte ao término do exercício social e,
extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim o exigirem.
§2ª - As reuniões de sócios serão instaladas, em primeira convocação, com a presença de titulares de no mínimo ¾ (três
quartos) do Capital Social, e, em segunda, com qualquer número de sócios.
§3ª – O sócio pode ser representado nas reuniões por outro sócio, por advogado ou por procurador, estes últimos mediante
outorga de mandato com especificações dos atos autorizados, devendo o instrumento de mandato ser levado a registro
juntamente com a ata de reunião.
§4ª – As reuniões de sócios serão convocadas por qualquer sócio, sempre que necessário, por meio de envio de
correspondência por escrito em que se fará constar o local, a data, a hora e a ordem do dia, enviada com antecedência mínima
de 10(dez) dias. Dispensa-se a convocação das reuniões quando todos os sócios comparecerem e/ou se declararem, por
escrito, cientes das matérias a serem debatidas.
§5ª – A realização da reunião de sócios será dispensada quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que
seria o objeto dela.
§6ª – As deliberações quanto à exclusão por justa causa de sócios serão tomadas pela maioria do capital social, quando se
entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa em virtude de atos de inegável gravidade,
sendo que a exclusão somente poderá ser determinada em reunião exclusivamente convocada para este fim, ciente o acusado
em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa, conforme o artigo 1.085 da Lei
10.406/2002.
CAPÍTULO VII - ADMINISTRAÇÃO

Cláusula 8ª-

A Sociedade será administrada e representada por um ou mais administrador(es), residente(s) no Brasil,

eleito(s) e destituíveis pelos sócios, a qualquer tempo, neste contrato ou em reunião de sócios, realizada de acordo com a
Cláusula 7ª acima, podendo tal(is) administrador(es) ser(em) sócio(s) ou não. O(s) administrador(es) da Sociedade estará(ão)
dispensado(s) de prestar caução.
§1ª – O(s) Administrador(es) será(ão) havido(s) como empossado(s) na data de sua nomeação, permanecendo em seu(s)
cargo(s) por tempo indeterminado, podendo ser substituído(s) a qualquer momento.
§2ª – Caso o(s) Administrador(es) seja(m) designado(s) em ato separado a este contrato social, será(ão) investido(s) no cargo
mediante assinatura do respectivo termo de posse.
§3ª – A remuneração do(s) Administrador(es) será estabelecida pelo sócio representando a maioria do capital social, sendo
levada à conta de despesas gerais da Sociedade.
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Cláusula 6ª-

no interesse estrito da mesma e no âmbito estrito de suas atividades, os atos praticados por quaisquer sócios, procuradores,
diretores, gerentes, delegados ou funcionários que envolverem a Sociedade em obrigações relativas a negócios ou operações
estranhas ao seu objeto social, tais como fiança, avais ou prestações de garantias de qualquer natureza em favor de terceiros,
ressalvando-se, todavia, as fianças prestadas em favor de qualquer um dos sócios perante os órgãos da Administração
Pública Federal, Estadual e Municipal, desde que haja interesse da Sociedade.

Cláusula 9ª- O(s) Administrador(es) poderá(ão), de forma individual e/ou coletiva, praticar(em) os atos que dizem respeito
à administração da Sociedade, ressalvada as restrições indicadas nos parágrafos abaixo e na Cláusula 10ª deste Contrato
Social:
§1ª – Caberá ao(s) Administrador(es), isoladamente, representar a Sociedade em Juízo ou fora dele, ativa ou passivamente,
perante terceiros, quaisquer repartições públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias,
sociedades de economia mista e entidades paraestatais. Tal representação, a critério da Sociedade, poderá ainda ser delegada
a terceiro, por meio de simples outorga de poderes formalizada através de Instrumento Particular de Procuração com esse
fim.
§2º – Caberá ao(s) Administrador(es), em conjunto, quando houver mais de um, ou, ao Administrador em conjunto com um
Procurador, a representação da Sociedade e a administração e orientação dos negócios, na prática dos seguintes atos:

a)

A administração, orientação e direção dos negócios sociais, incluindo a compra, a venda, a troca ou alienação, por
qualquer outra forma, de bens móveis e imóveis da Sociedade, determinando os respectivos termos, preços e
condições; e

b)

A assinatura de quaisquer documentos, que importem em responsabilidade ou obrigação financeiras da Sociedade,
tais como escrituras, títulos de dívidas cambiais, cheques, ordens de pagamento e outros.

CAPÍTULO VIII - REPRESENTAÇÃO DOS SÓCIOS

Cláusula 10ª-

Qualquer dos sócios poderá constituir mandatário para se fazer representar perante os outros sócios e

perante a Sociedade, inclusive para exercer a administração que lhe for pertinente nos temos do capítulo anterior.
§1° - A constituição do mandatário somente poderá ocorrer através de instrumento público e mediante prévia e expressa
anuência, por escrito, dos demais sócios, e da procuração, deverão constar obrigatoriamente a especialização dos atos a
serem praticados pelo mandatário e o prazo de validade do mandato, o qual, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou
motivo de força maior devidamente comprovados, em nenhuma hipótese poderá ser superior a 02 (dois) anos.
§2ª – Ocorrendo, na outorga do mandato, omissão quanto ao prazo de sua validade ou a fixação superior a 02 (dois) anos,
entender-se-á com válida a representação tão somente pelo prazo de 02 (dois) anos contados da data da outorga, sendo assim
de todo ineficaz a outorga do mandato, para todos os fins e efeitos de direito e sob toda e qualquer circunstância, no que
ultrapassar o prazo de 02 (dois) anos.

CAPÍTULO IX - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS E DIREITO DE PREFERÊNCIA
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§4ª – São expressamente vedados, sendo nulos de pleno direito e inoperantes perante a Sociedade, salvo quando praticados

Um sócio não poderá em hipótese alguma, sem o consentimento dos outros sócios, manifestado sempre

por escrito, ceder ou transferir a terceiros, nem mesmo parcialmente, as suas quotas do Capital Social da Sociedade.
Parágrafo Único – Direito de preferência - Caso um dos sócios deseje se retirar da Sociedade, deverá dar aos demais
preferência para adquirir suas quotas, a ser exercida no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de recebimento de
notificação escrita individualmente pelos demais sócios, em igualdade de condições de qualquer terceiro ofertante.
CAPÍTULO X - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, RESULTADO E
SUA DISTRIBUIÇÃO

Cláusula 12ª-

Os exercícios social e fiscal terão início em 1° de janeiro e terminarão em 31 de dezembro de cada ano. Ao

fim de cada exercício, será levantado o respectivo balanço patrimonial, o balanço de resultado econômico.
§1° - Do lucro líquido do Exercício serão deduzidas as reservas exigidas por Lei e outras que sejam determinadas pelos
sócios. O saldo remanescente será distribuído entre os sócios no caso de lucro, e suportado, no caso de prejuízo, na proporção
do número de quotas integralizadas que cada um deles estiver em relação ao capital social, caso estes não deliberem, por
unanimidade, de forma diferente.
§2ª – Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, por deliberação dos sócios, tomada nos moldes da Cláusula 7ª do
presente instrumento, poderá ser feita a apuração e a distribuição mensal dos lucros da Sociedade, através de balancete
especial, observadas as disposições constantes da legislação do Imposto de Renda e demais normas aplicáveis à espécie.
CAPÍTULO XI - RETIRADA, LIQUIDAÇÃO, FALECIMENTO, INCAPACIDADE SUPERVENIENTE, INSOLVÊNCIA
E EXCLUSÃO DE SÓCIO

Cláusula 13ª-

A apuração do capital e haveres do sócio que se retirar, falecer, que tiver sua falência decretada, que for

declarado incapaz e/ou insolvente, ou que for excluído da Sociedade, bem como nas hipóteses dos Arts. 1.077 e 1.031 do
Código Civil, obedecerá ao disposto no §1° a seguir ou ao disposto no §2° abaixo, prevalecendo entre eles o modo de
apuração do qual resulte o maior valor pago ao sócio pelo capital e haveres pertinentes ao mesmo.
§1° - A apuração do capital e haveres poderá ser feita com observância às seguintes regras:
(i)

Se o ato ou fato ocorrer no prazo de até 04 (quatro) meses após o encerramento do exercício social,
preceder-se-á a apuração do seu capital e haveres com base no Balanço Geral do exercício findo;

(ii)

Se ocorrer após esse prazo, levantar-se-á um Balanço Especial na data da ocorrência, salve se o ato ou fato
ocorrer nos últimos 03 (três) meses do exercício social, hipótese em que a apuração dar-se-á com base no
Balanço Geral do exercício da ocorrência, a ser levantado, posteriormente, no dia 31 de dezembro do
exercício da ocorrência, devendo ser formalmente concluído no prazo estabelecido pela legislação
vigente.

§2° - O valor do capital e haveres do sócio poderá ainda ser definido tomando-se por base de cálculo o montante equivalente
a 03 (três) vezes o valor do lucro líquido apurado nos 12 (doze) meses de calendário imediatamente anteriores à data da
ocorrência, ficando esclarecido e pactuado que o aludido valor do capital e haveres do sócio será calculado
proporcionalmente ao número de quotas de titularidade do mesmo.

51ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.

stericyclelatam.com/br

19/01/2021
Certifico o Registro em 19/01/2021
Arquivamento 20219917094 de 19/01/2021 Protocolo 219917094 de 19/01/2021 NIRE 26201004625
Nome da empresa STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 27130890586285

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T55G6VS5Jr9qCg&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92019625920-MAURICIO CRIPPA

Cláusula 11ª-

sucessivas, nos termos do mesmo parágrafo, e as demais em igual dia dos meses do calendário subsequente. Se a hipótese
for de falecimento ou insolvência de sócio, o capital e haveres do mesmo, obedecidas às prescrições legais reguladoras da
hipótese, serão, na forma e no prazo agora estabelecidos, entregues a quem de direito.
§4° - As prestações mencionadas no anterior §2° serão corrigidas de acordo com a variação do INPC ocorrida no período
compreendido entre a data do término da apuração dos haveres e a data do efetivo pagamento da correspondente parcela.
§5° - Quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão
pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da Sociedade,
mediante alteração do contrato social, nos termos do Art. 1.085 do Código Civil.
CAPÍTULO XII – FORO

Cláusula 14ª-

Para todas as questões oriundas deste contrato, fica desde já eleito o Foro da Comarca do Recife, Estado

de Pernambuco, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
CAPÍTULO XIII - DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Cláusula 15ª- Os Sócios designam para o(s) cargo(s) de administrador(es) da Sociedade o(s) Sr(s):
(i)

MAURÍCIO CRIPPA, brasileiro, solteiro, Gerente Executivo Controladoria, portador do RG nº 2.868.909 SSP/SC,

inscrito no CPF/MF sob o nº 920.196.259-20, residente na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, com endereço na Rua
Ondina, nº 88, Apt. 1003, bairro do Pina, CEP – 51.011-180.
DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DOS DIRETORES
Cláusula 16ª – O(s) Diretor(es) ora eleito(s) declara(m) não estar(em) impedido(s) por lei especial ou condenados por pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa
da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, conforme parágrafo 1º do artigo 1.011 do
Código Civil.
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 01 (uma) via para que se produzam
os colimados efeitos jurídicos.
Recife/PE, 31 de dezembro de 2020.
___________________________________________________
STERICYCLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
Maurício Crippa
Procurador

____________________________________________________
STERICYCLE DO BRASIL NOVAS PARTICIPAÇÕES
LTDA.

_______________________________________________

Maurício Crippa

STERICYCLE INTERNATIONAL LIMITED

Administrador

Procurador

51ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.

stericyclelatam.com/br

19/01/2021
Certifico o Registro em 19/01/2021
Arquivamento 20219917094 de 19/01/2021 Protocolo 219917094 de 19/01/2021 NIRE 26201004625
Nome da empresa STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 27130890586285

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T55G6VS5Jr9qCg&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92019625920-MAURICIO CRIPPA

§3° - O pagamento do capital e haveres que se refere o §1° retro, será feito em 12(doze) prestações mensais, iguais e

219917094

TERMO DE AUTENTICAÇÃO
NOME DA EMPRESA

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

PROTOCOLO

219917094 - 19/01/2021

ATO

002 - ALTERACÃO

EVENTO

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
MATRIZ

NIRE 26201004625
CNPJ 01.568.077/0001-25
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/01/2021
SOB N: 20219917094

EVENTOS
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20219917094

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE
Cpf: 92019625920 - MAURICIO CRIPPA
ESTE PROCESSO Ã 30 DE REGISTRO AUTOMÃ•TICO, DISPOSTO PELA IN DREI NÂ° 62, DE 10 DE MAIO DE 2019.

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL
1

19/01/2021
Certifico o Registro em 19/01/2021
Arquivamento 20219917094 de 19/01/2021 Protocolo 219917094 de 19/01/2021 NIRE 26201004625
Nome da empresa STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 27130890586285

DocuSign Envelope ID: 6B1D5D84-F2A0-4344-95B3-23481A52887D

ILMO. SR. PREGOEIRO DA PREFREITURA MUNICIPAL DE TRINDADE – PE

Ref.: Pregão Eletrônico nº 001/2021

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o nº. 01.568.077/0002-06, com endereço na Avenida da Recuperação,
1212, Passarinho, Recife - PE, CEP: 52171-011, por intermédio de seu representante legal
in fine assinado, vem, respeitosamente, apresentar IMPUGNAÇÃO aos termos do edital
referenciado.

1. DA TEMPESTIVIDADE
De início, insta esclarecer a tempestividade desta impugnação ao edital.
Sendo a data da abertura dos envelopes em 09/02/2021 (terça-feira), o término do
prazo para a licitante impugnar, nos termos do edital, será em 04/02/2021 (quinta-feira).
Portanto,

oferecida

na

presente

data,

resta

cabalmente

comprovada

a

tempestividade da presente impugnação.
2. DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

2.1 Da necessária possibilidade de subcontratação de parte do objeto licitado

Inicialmente, é necessário trazer o que é a subcontratação, que, conforme material
disponibilizado pelo TCU, “consiste na entrega de parte de fornecimento de bem, execução
de obra ou prestação de serviço a terceiro, estranho ao contrato, para que execute em nome
do contratado, item, etapa ou parcela do objeto avençado”.
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A possibilidade de subcontratação no âmbito dos contratos administrativos é
viabilizada, a priori, pelo artigo 72 e 79, inciso VI, da Lei n. 8.666/93, que claramente
permitem a subcontratação parcial em licitação, veja-se:
Art. 72. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades
contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento,
até o limite admitido, em cada caso, pela Administração.

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:
VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, não admitidas no edital e no contrato;

Uma vez sendo permitida por lei, vale explicar o seu pleno cabimento (da
subcontratação parcial) no presente caso, visto que o item 15.3.4.1.6 da Minuta de Contrato
veda a possibilidade de subcontratar, cuja permissão deve ser expressa, especialmente
pela prática frequente na iniciativa privada, a qual deve, à luz do entendimento
doutrinário e jurisprudencial (TCU), ser necessariamente considerada para as
contratações com a administração. Explica-se:
A licitação em comento tem por objeto “Contratação de pessoa jurídica e
equiparadas para prestação de Serviços de Coleta, transporte externo, tratamento e
destinação final de resíduos do grupo A (Biológicos/ Infectantes), Grupo B (Químicos),
Grupo E (Perfurocortantes) provenientes das atividades de saúde do munícipio de
Trindade/PE.”

Ocorre que, no atual cenário nacional, são ínfimas as empresas que prestam todas
as etapas dos serviços acima, exsurgindo daí a necessidade de subcontratação, como
faticamente acontece na iniciativa privada.
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Nesse sentido, Marçal Justen Filho assim trata sobre a questão (Comentários à lei
de licitações e contratos administrativos, 9ª ed., São Paulo: Dialética, 2002, pp. 517-518):
Não se admite a natureza personalíssima do contrato administrativo. Ao menos, não
na acepção tradicional de Direito Privado. A atividade administrativa do Estado se
rege pelo princípio da impessoalidade, o que significa que as características pessoais
do particular contratado não se configuram como fator relevante para a contratação.
A licitação é procedimento desvestido de qualquer preferência subjetiva. Os
particulares são examinados sob critérios objetivos, mesmo na fase de habilitação.
Ultrapassada esta, seleciona-se a melhor proposta e o julgamento não se relaciona
com qualquer elemento subjetivo. Daí deriva que o contrato administrativo não
apresenta vínculo psicológico entre as partes. A Administração pretende receber a
prestação a que se obrigou o particular. A execução da prestação pelo próprio
contratado não se impõe como exigência meramente subjetiva da Administração.
Decorre logicamente do procedimento seletivo. Portanto e em tese, o que interessa
à Administração é o recebimento da prestação ofertada na proposta vencedora. A
identidade do executante da prestação até pode ser irrelevante, desde que o
contratado se responsabilize pela perfeição do adimplemento.
Há, porém, duas questões a considerar. A primeira se relaciona com os riscos de
receber uma prestação mal executada. Estes riscos conduzem a Administração a
exigir que o próprio licitante desempenhe as tarefas necessárias ao cumprimento
contratual. A segunda tem a ver com a própria licitação. Se o particular não dispunha
de condições para executar a prestação, não poderia ter sido habilitado. Aliás,
apurada a inidoneidade após a habilitação, a Administração deve promover a
rescisão do contrato.
Daí surge a regra da impossibilidade de o contratado transferir ou ceder a terceiros
a execução das prestações que lhe incumbiriam. A lei autoriza, porém, que a
Administração, em cada caso, avalie a conveniência de permitir a subcontratação,
respeitados limites predeterminados.
A hipótese toma-se cabível, por exemplo, quando o objeto licitado comporta uma
execução complexa, em que algumas fases, etapas ou aspectos apresentam grande
simplicidade e possam ser desempenhados por terceiros sem que isso acarrete
prejuízo. A evolução dos princípios organizacionais produziu o fenômeno
denominado de “terceirização”, que deriva dos princípios da especialização e da
concentração de atividades. Em vez de desempenhar integralmente todos os ângulos
de uma atividade, as empresas tornam-se especialistas em certos setores.
A escolha da Administração deve ser orientada pelos princípios que regem a
atividade privada. Se, na iniciativa privada, prevalece a subcontratação na
execução de certas prestações, o ato convocatório deverá albergar permissão
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para que idênticos procedimentos sejam adotados na execução do contrato
administrativo. Assim se impõe porque, estabelecendo regras diversas das
práticas entre os particulares, a Administração reduziria a competitividade do
certame. É óbvio que se pressupõe, em todas as hipóteses, que a Administração
comprove se as práticas usuais adotadas pela iniciativa privada são adequadas para
satisfazer o interesse público. (grifou-se)

Assim, para que não haja prejuízo à Administração Pública, decorrente do pequeno
número de participantes em processos licitatórios cujo objeto, como o presente, é complexo
e, pelo baixo número, os licitantes que consigam, por sua vez, participar aumentem o preço
do serviço de maneira deliberada, exatamente em virtude da falta de concorrentes, é
necessário que a licitação se adapte à iniciativa privada, permitindo a subcontratação.
Isso posto, a subcontratação parcial é especialmente importante no presente caso.
Além do fato de a complexidade do objeto licitatório, à luz da iniciativa privada,
demandar a subcontratação, esta não acarretará prejuízo à contratação.
É que inúmeras são as atividades abarcadas, algumas das quais, caso
desempenhadas por outras empresas, subcontratadas, não interfeririam, tampouco
prejudicariam a segurança da contratação, tal como: a hipótese de terceirizar o tratamento
por incineração e a destinação final dos resíduos, cuja execução não demanda maiores
cuidados e que se faz necessária para o cumprimento da contratação.
Em verdade, a permissão para subcontratar parcialmente o objeto licitado, tal como
aqui exposto, em relação ao tratamento por incineração e à destinação final dos resíduos,
visa acima de tudo atender o próprio interesse público, na seleção da proposta mais
vantajosa que concatene a prestação dos melhores serviços pelo menor preço.
E mais, repita-se, atualmente, no cenário nacional, são pouquíssimas as empresas
que possuem todo o escopo do objeto licitado. Ou seja, são ínfimas as empresas que
prestam isoladamente, elas mesmas, sem a participação de qualquer subcontratada, os
serviços de coleta, transporte, tratamento e disponibilizam os aterros industrial e/ou
sanitário.
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Fato este que, dada a situação peculiar no mercado, permite-lhes encarecer o preço
dos seus serviços (das que prestam isoladamente).
Nessa esteira, a permissão de parcial subcontratação do objeto licitado não apenas
consiste em expediente legal, autorizado por lei, como trata-se do único meio de obter a
proposta efetivamente mais vantajosa, em certame que se revele competitivo.

Não é demais mencionar que em estrita consonância à Lei n. 8.666/1993, o Colendo
STJ se manifestou pela plena legalidade da subcontratação parcial em contratos
administrativos de objeto complexo, in verbis:
[...] 2 - A parcial cessão do objeto contratado, pela vencedora da licitação, é ato
jurídico previsto no art. 72, da Lei nº. 8.666/93, não constituindo tal procedimento, por
si só, desrespeito à natureza intuitu personae dos contratos.
3 - Na espécie, embora o Município busque a anulação de contrato de cessão
praticado entre a original vencedora da licitação e a empresa recorrida, bem
como de todos os atos dali decorrentes, não há qualquer ofensa à legislação
federal, razão suficiente para a denegação do pedido1. (grifou-se)

Inclusive, sendo a ampliação da competitividade uma das diretrizes e princípios dos
certames licitatórios, sua aplicação mediante a permissão de subcontratação parcial se
revela cabível sempre que não comprometa o interesse da Administração, a finalidade e
segurança da contratação, como bem destacado pelo TCU:
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. (TCU – TC
002.251/2008-5)

Isso posto, uma vez comprovada a perfeita admissibilidade da subcontratação
parcial, especificamente de serviços secundários do objeto licitado – como é o caso do
tratamento por incineração e da destinação final -, cuja execução por terceiro não implica
em qualquer risco à contratante, é indispensável a exclusão do item 15.1 do Edital e do item
6 da cláusula décima terceira da Minuta de Contrato e, concomitantemente, a inclusão de
expressa disposição, no edital, da autorização para a subcontratação parcial ora exposta.

1

STJ – REsp nº. 468.189/SP. 1ª.T., rel. Min. José Delgado, j. 18.03.03.

DocuSign Envelope ID: 6B1D5D84-F2A0-4344-95B3-23481A52887D

2.2 Do excesso no requisito presente no item no item 11.4.1.6 e no item 11.4.1.12 do
edital
Os itens 11.4.1.6 e 11.4.1.12 do edital exigem, entre os requisitos de qualificação
técnica, o seguinte:
11.4. Qualificação Técina
11.4.1.6 Atestado de Regularidade emitido pelo Corpo de Bombeiros na matriz e da
filial que recepcionar o lixo recolhido.
11.4.1.12. Declaração de regularidade com a respectiva agência estadual de Meio
Ambiente, a saber: da CPRH para as empresas sediadas no Estado de Pernambuco
e da SEMA/INEMA para as empresas sediadas na Bahia, e das respectivas agências
estaduais de meio ambiente para as empresas sediadas em outros estados.

Entretanto, as exigências acima, além desnecessárias, não encontram qualquer
amparo legal. Explica-se:
Com efeito, por ter o certame licitatório como escopo permitir a ampla participação a
possibilitar a busca da proposta efetivamente mais vantajosa, são vedadas cláusulas
impertinentes, que façam imposições desnecessárias à regular execução do objeto
licitatório, devendo o edital ser redigido de forma coesa e precisa.
Por tal motivo, devem ser excluídas do edital previsões irrelevantes, que não
interfiram na satisfatória execução das atividades licitadas, em atenção ao comando
constitucional, que somente admite disposições estritamente necessárias à garantia do
cumprimento das obrigações (art. 37, XXI, CF), que devem ser dispostas de forma clara e
objetiva.
Perceba, Ilmo. Pregoeiro, que o atestado de regularidade emitido pelo Corpo de
Bombeiros da matriz e da filial, bem como a declaração de regularidade com a CPRH em
nada afetariam a capacidade técnica das licitantes para a plena execução do serviço ora
licitado, uma vez que outros requisitos de capacidade técnica já estão sendo exigidos como
as licenças de funcionamento e operação para as etapas de tratamento, transporte e
destinação final dos resíduos, bem como atestados de capacidade técnica, registro da
empresa e de responsáveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura –
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CREA,Alvará de licença e funcionamento e autorização ambiental para o transporte
interestadual, os quais, per si, já são capazes de atender os objetivos da habilitação.
Além disso, a lei 8.666/93, em seu artigo 3º, § 1º, Inciso I, determina:
§ 1o É vedado aos agentes públicos:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições
que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos
casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em
razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato,
ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23
de outubro de 1991;

(Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)

Assim, para garantir esta ampla competitividade, a própria lei de licitações traz as
limitações à documentação que poderá ser requisitada pelos Órgãos Licitantes, vindo o §5º
do art. 30 da referida lei coibir cláusulas referentes à comprovação de aptidão que possua
“limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não
previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação.”
Nesse sentido, o TCU (Tribunal de Contas da União) firmou sua jurisprudência,
chancelando a proibição a condições desnecessárias que venham a restringir a
competitividade, vejamos:
VOTO
Conforme consignado no relatório precedente, o processo de auditoria em tela retorna
a este colegiado após terem sido analisadas pela Secex-1 as razões de justificativa
relacionadas às seguintes questões:
a) inclusão das exigências restritivas à competitividade do certame constantes nos
subitens 8.7, 8.8, 8.9 e 8.13 do edital do pregão eletrônico 21/2008-MC e nos subitens
8.7 e 8.13 do edital do pregão eletrônico 22/2008-MC, irregularidade atribuída à Srª
Eliane Maravalhas;
b) indeferimento dos recursos impetrados contra o edital do pregão eletrônico
22/2008-MC, questionando o caráter restritivo de seus subitens 8.8 e 8.9, não
obstante o conhecimento prévio da Nota MC/CONJUR/APC 1521-2.14/2008 que
considerou tais cláusulas restritivas, irregularidade também atribuída exclusivamente
à Srª Eliane Maravalhas; e
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c) inclusão das exigências restritivas à competitividade do certame constantes nos
subitens 8.8 e 8.9 do edital do pregão eletrônico 22/2008-MC, irregularidade atribuída
aos Sres Adailton de Brito Góis, Gildásio Franco Cançado, José Luiz Martins Durço
e Paulo Araújo de Oliveira.
(...)
16. Nesse sentido é a jurisprudência desta corte de contas, podendo ser citados como
exemplo os acórdãos 1.284/2003, 2.088/2004, 2.656/2007 e 2.215/2008, todos de
Plenário, havendo neste último determinação que limita ‘as exigências de
capacidade técnico-operacional aos mínimos necessários que garantam a
qualificação técnica das empresas para a execução de cada contrato do
empreendimento, devendo [a unidade jurisdicionada] abster-se de estabelecer
exigências excessivas, que possam restringir indevidamente a competitividade
dos certames, a exemplo da comprovação de experiência em percentual
superior a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos a executar’.
(TCU, Acórdão nº. 1.390/2010 – Plenário, Rel. Minitro Aroldo Cedraz)

9.5. determinar à Prefeitura Municipal de Rondonópolis e ao SANEAR - Serviço de
Saneamento Ambiental de Rondonópolis que, nas próximas licitações que efetuarem
com recursos do Orçamento Geral da União:
(...)
9.5.3. limitem as exigências de capacidade técnico-operacional aos mínimos
necessários que garantam a qualificação técnica das empresas para a execução
de cada contrato do empreendimento, devendo abster-se de estabelecer
exigências excessivas, que possam restringir indevidamente a competitividade
dos certames, a exemplo da comprovação de experiência em percentual
superior a 50% (cinqüenta por cento) dos quantitativos a executar (conforme
jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 1.284/2003-Plenário;
2.088/2004-Plenário; 2656/2007-Plenário; 608/2008-Plenário), cumprindo o que
prescreve o art. 37 da Constituição Federal e o art. 3º da Lei 8.666/93;
(TCU, Acórdão nº. 2.215/2008 – Plenário, Rel. Ministro Benjamin Zymler)

Assim, pelos motivos acima expostos, devem ser excluídas as exigências feitas
nos subitens 11.4.1.6 e 11.4.1.12 do edital, mantendo-se apenas os demais requisitos de
qualificação técnica listados no edital.

2.3 Da ausência de requisição da devida qualificação técnica das licitantes
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Com efeito, em relação aos requisitos para habilitação em certames licitatórios,
estipula a Lei nº 8.666/93, em seu art. 27, que exigir-se-á dos interessados documentação
relativa à qualificação técnica.
Significa dizer que, como forma de atestar que a empresa licitante está capacitada à
execução contratual exige-se, dentre outras comprovações, que a mesma demonstre sua
qualificação técnica.
Por sua vez, no que se refere aos pressupostos destinados à demonstração da
qualificação técnica das licitantes, preceitua aquele mesmo diploma legal:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das
instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para
a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e,
quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.
§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso
das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas
entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a:
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu
quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de
características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior
relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de
quantidades mínimas ou prazos máximos
(...)
§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no
parágrafo anterior, serão definidas no instrumento convocatório.
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§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou
atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior.
§ 4º Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando for
o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado.
§ 5º É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações
de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não
previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação.
§ 6º As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas,
equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o
cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de
relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas
cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de localização prévia.
(...)
§ 8º No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta complexidade
técnica, poderá a Administração exigir dos licitantes a metodologia de execução, cuja
avaliação, para efeito de sua aceitação ou não, antecederá sempre à análise dos
preços e será efetuada exclusivamente por critérios objetivos.
§ 9º Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva alta
especialização, como fator de extrema relevância para garantir a execução do objeto
a ser contratado, ou que possa comprometer a continuidade da prestação de serviços
públicos essenciais.
§ 10. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da
capacitação técnico-profissional de que trata o inciso I do § 1º deste artigo deverão
participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela
administração.

Por qualificação técnica entende-se “o domínio de conhecimentos e habilidades
teóricas e práticas para a execução do objeto a ser contratado”, a qual, consoante escólio
de Marçal Justen Filho, “abrange, inclusive, a situação de regularidade em face de
organismos encarregados de regular determinada profissão”2 (destaca-se).
Não obstante a Administração tenha certa margem de discricionariedade para
formular no ato convocatório exigências de qualificação técnica que considere como

2

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Dialética, p. 405.
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necessárias para a atividade a ser executada, podendo deixar de requerer aquelas que não
se afigurarem, a princípio, relevantes, em função dos princípios da eficiência e do dever
de bem administrar o patrimônio e interesse público, em todas as contratações deve
o administrador efetivamente impor exigências compatíveis com o mínimo de
segurança da Administração Pública.

Embora a qualificação técnica da licitante seja indispensável para assegurar a
regular execução do objeto licitado, nota-se que o instrumento convocatório deixou
de solicitar documentos essenciais desta natureza, o que permitirá a contratação de
empresa incapaz de honrar o contrato.
Assim, a fim de evitar isso, passa-se a explanar requisitos fundamentais à
demonstração da qualificação técnica das licitantes, que devem ser incluídos no edital:

2.3.1 Da necessidade de comprovação de capacidade técnica compatível como objeto
licitado
Para que qualquer licitante seja contratado pela Administração, seja para fornecer
produto ou prestar serviço, ele deve demonstrar que tem aptidão.
In casu, as licitantes devem ser aptas a prestar os serviços de “coleta, transporte,
tratamento e destinação final” de resíduos sólidos de saúde, o que, obrigatoriamente, deve
ser demonstrado por documentação hábil que ateste que sua capacidade técnica é
compatível em quantidade, prazos e características com o objeto licitado.
Contudo, é necessário relembrar que apenas um atestado não é suficiente para
demonstrar a capacidade técnica da licitante, na verdade, é fundamental que a
compatibilidade dos serviços por ele(s) demonstrado(s) seja exigida em, no mínimo, 50% do
total da licitação.

Nesse sentido é o previsto no art. 30 e seus dispositivos, da Lei nº 8.666/1993:
Art. 30 (...)
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação,
e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e
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disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
(...)
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu
quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de
características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior
relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de
quantidades mínimas ou prazos máximos;
§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do ‘caput’ deste artigo, no caso
das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas
entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: (...)
§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo,
mencionadas

no

parágrafo

anterior,

serão

definidas

no

instrumento

convocatório.
§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou
atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior. (grifos acrescidos)

Ao apreciar esse assunto, o TCU (Tribunal de Contas da União) firmou sua
jurisprudência no sentido de que, para que o licitante ateste que possui aptidão para executar
o objeto da licitação, é necessário que o(s) atestado(s) demonstre(m) que a compatibilidade
do que já executou com relação ao objeto a executar é de 50% (cinquenta por cento) em
quantidade, prazo e características:
VOTO
Conforme consignado no relatório precedente, o processo de auditoria em tela retorna
a este colegiado após terem sido analisadas pela Secex-1 as razões de justificativa
relacionadas às seguintes questões:
a) inclusão das exigências restritivas à competitividade do certame constantes nos
subitens 8.7, 8.8, 8.9 e 8.13 do edital do pregão eletrônico 21/2008-MC e nos subitens
8.7 e 8.13 do edital do pregão eletrônico 22/2008-MC, irregularidade atribuída à Srª
Eliane Maravalhas;
b) indeferimento dos recursos impetrados contra o edital do pregão eletrônico
22/2008-MC, questionando o caráter restritivo de seus subitens 8.8 e 8.9, não
obstante o conhecimento prévio da Nota MC/CONJUR/APC 1521-2.14/2008 que
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considerou tais cláusulas restritivas, irregularidade também atribuída exclusivamente
à Srª Eliane Maravalhas; e
c) inclusão das exigências restritivas à competitividade do certame constantes nos
subitens 8.8 e 8.9 do edital do pregão eletrônico 22/2008-MC, irregularidade atribuída
aos Sres Adailton de Brito Góis, Gildásio Franco Cançado, José Luiz Martins Durço
e Paulo Araújo de Oliveira.
(...)
16. Nesse sentido é a jurisprudência desta corte de contas, podendo ser citados como
exemplo os acórdãos 1.284/2003, 2.088/2004, 2.656/2007 e 2.215/2008, todos de
Plenário, havendo neste último determinação que limita ‘as exigências de
capacidade técnico-operacional aos mínimos necessários que garantam a
qualificação técnica das empresas para a execução de cada contrato do
empreendimento, devendo [a unidade jurisdicionada] abster-se de estabelecer
exigências excessivas, que possam restringir indevidamente a competitividade
dos certames, a exemplo da comprovação de experiência em percentual
superior a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos a executar’.
(TCU, Acórdão nº. 1.390/2010 – Plenário, Rel. Minitro Aroldo Cedraz)

9.5. determinar à Prefeitura Municipal de Rondonópolis e ao SANEAR - Serviço de
Saneamento Ambiental de Rondonópolis que, nas próximas licitações que efetuarem
com recursos do Orçamento Geral da União:
(...)
9.5.3. limitem as exigências de capacidade técnico-operacional aos mínimos
necessários que garantam a qualificação técnica das empresas para a execução
de cada contrato do empreendimento, devendo abster-se de estabelecer
exigências excessivas, que possam restringir indevidamente a competitividade
dos certames, a exemplo da comprovação de experiência em percentual
superior a 50% (cinqüenta por cento) dos quantitativos a executar (conforme
jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 1.284/2003-Plenário;
2.088/2004-Plenário; 2656/2007-Plenário; 608/2008-Plenário), cumprindo o que
prescreve o art. 37 da Constituição Federal e o art. 3º da Lei 8.666/93;
(TCU, Acórdão nº. 2.215/2008 – Plenário, Rel. Ministro Benjamin Zymler)

Disso, depreende-se que não basta a existência no edital de exigência de
apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, é fundamental que a compatibilidade
dos serviços por ele(s) demonstrado(s) seja exigida em, no mínimo, 50%, eis que tal
percentual representa o conceito de compatibilidade, à luz da interpretação pacífica do TCU
acerca do tema.
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Dessa forma, deve ser incluído no edital item que exija a apresentação de atestado(s)
técnico(s) que comprove(m) a capacidade técnica das licitantes em, no mínimo, 50% da
quantidade, dos prazos e das características do objeto total desta licitação.

2.4 Da imprecisão na descrição do objeto licitado. Ausência das especificações
necessárias à precificação.
Elucidando os serviços que se pretende contratar, o instrumento convocatório
descreveu o objeto licitado:
Contratação de pessoa jurídica e equiparadas para prestação de Serviços de Coleta,
transporte externo, tratamento e destinação final de resíduos do grupo A (Biológicos/
Infectantes), Grupo B (Químicos), Grupo E (Perfurocortantes) provenientes das
atividades de saúde do munícipio de Trindade/PE.

Na mesma linha, foi o Termo de Referência, eis que completamente silente quanto a
especificações de suma importância à delimitação do objeto. Ocorre, Il. Pregoeiro, que não
foram especificados os locais onde deverá ser realizada a coleta dos resíduos.

Esse fator é imprescindível para a precificação, uma vez que caberá a contratada
disponibilizar mão-de-obra, insumos, veículos de transporte, tratamento e disposição final
dos resíduos etc.
Diante dessa falta de indicação de especificações essenciais do objeto, as licitantes
ficam impossibilitadas de elaborar um preço a ofertar, afinal não há como calcular qualquer
custo sem que sejam informados, sequer, os locais de coleta.
Além disso, a falta de indicação quanto as especificações do objeto ofendem a Lei n.
8.666/1993. Explica-se:
Consoante a Lei n. 8.666/93, o ato convocatório de um certame deve ser
minuciosamente elaborado, de forma a dispor de todas as condições essenciais à aferição
das características da contratação e do próprio objeto licitado.
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Nesse sentido, o artigo 40 do referido diploma legal é claro ao dispor que no edital
devem vir consignadas todas as características da prestação almejada, condições de
participação e pagamento, normas para execução do contrato, periodicidade da prestação,
dentre outras:
Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome
da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o
tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para
recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos
envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;
(...)
VII - critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos;
(...)
XVI - condições de recebimento do objeto da licitação;
XVII - outras indicações específicas ou peculiares da licitação.
(...)
§ 2º Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:
I - o projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos,
especificações e outros complementos;
II - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários;
III - a minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o licitante vencedor;
IV - as especificações complementares e as normas de execução pertinentes à
licitação.

O dispositivo legal transcrito prevê, ainda, expressamente a possibilidade de se
elaborar anexos ao edital, dos quais constem todas as especificações do objeto licitado ou
projeto básico/termo de referência, bem como planilhas que mencionem os quantitativos a
serem observados, os locais onde serão realizados os serviços e a periodicidade da
prestação.
Isto se dá pelo instrumento convocatório balizar todo o procedimento licitatório que
se desenvolverá.

Em suma, devem as licitantes saber de antemão a que prestação se sujeitarão,
em que condições e como serão remuneradas.
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Neste contexto, a devida delimitação do objeto licitado pelo edital torna-se elemento
fundamental ao êxito do certame competitivo, pois não somente interferirá nas condições de
participação das empresas e decisivamente na precificação a ser apresentada por estas,
como também influenciará nos serviços, na prestação que poderá ser exigida da eventual
contratada.

Há que se destacar a descrição do objeto licitado interferir, ainda, de forma incisiva
nas condições de habilitação das licitantes. Exigências formuladas com o escopo de
averiguar a capacidade, idoneidade e aptidão das licitantes ao cumprimento da eventual
avença.
Nessa esteira é o entendimento do Egrégio Tribunal de Contas da União, consagrado
em sua súmula 177:
Súmula 177 do TCU: A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra
indispensável da competição, até mesmo como pressuposto do postulado de
igualdade entre os licitantes, do qual é subsidiário o princípio da publicidade, que
envolve o conhecimento, pelos concorrentes potenciais das condições básicas
da licitação, constituindo, na hipótese particular da licitação para compra, a
quantidade demandada uma das especificações mínimas e essenciais à definição do
objeto do pregão.

No caso em apreço, a objetividade na prescrição do objeto licitado não foi observada,
pois, da leitura do edital e seus anexos, não se extrai as especificações essenciais do objeto.
Por esses motivos, deve o edital ser retificado, para que, do seu Termo de
Referência, conste todas as informações necessárias à definição do objeto, tais como:
(i)

os locais onde serão realizadas as coletas dos resíduos.

2.5 Do equívoco do edital no tocante à exigência contida no item 10.7.7 do Edital.
Incompatibilidade com o objeto licitatório
No item 10.7.7 do edital foi exigido o seguinte:
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10.7.7. A proposta deverá conter as especificações próprias de cada itens,
respeitando as especificações do Anexo I deste instrumento convocatório, devendo
conter junto a descrição detalhada, a marca/fabricante e modelo quando houver art.
1o, § 2o, V da Lei Federal no 14.065/2020.

Data venia, il. Pregoeiro, a exigência acima, qual seja, indicação marca/modelo/fabricante,
dentre outras de mesmo tipo, não tem relação com o tipo de contratação que a presente
licitação objetiva. Explica-se:
Conforme pontuado no tópico 2.1 desta impugnação, entende-se que a licitação
busca contratar uma empresa especializada em coleta, transporte, tratamento e destinação
final de resíduos hospitalares, e não de compra de mercadorias.
Ou seja, a licitação visa à contratação de prestadora de serviços, não de compra
de produtos de qualquer tipo.
Apesar disso, os itens acima indicados exigem indicação que se adéqua tão
somente à compra e venda de produtos, e não de gerenciamento de resíduos sólidos de
saúde, como é o presente objeto da licitação.

Assim sendo, requer-se que o item 10.7.7 seja excluído do instrumento convocatório,
haja vista sua plena incompatibilidade com o objeto licitatório.

3. DOS REQUERIMENTOS
Diante de todo o explanado, requer-se que o Sr. Pregoeiro se digne a receber esta
impugnação e, ao julgá-la, acate-a integralmente para que o edital seja modificado no
ponto apresentado acima, haja vista os fundamentos neles expostos.
Termos em que pede e espera deferimento.
Recife-PE, 02 de fevereiro de 2021.

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.
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DECISÃO DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL
RECORRENTE: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2021
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Vistos e examinados os autos do Pregão Eletrônico nº 001/2021, no que tange ao pedido
de impugnação (anexo) apresentado pela empresa STERICYCLE GESTÃO
AMBIENTAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº.
01.568.077/0002-06, com endereço na Avenida da Recuperação, 1212, Passarinho, Recife
- PE, CEP: 52171-011, por conduto do seu bastante procurador, o senhor Mauricio
Crippa, inscrito no CPF 920.196.259-20, protocolado em 02 de fevereiro de 2021 as 13:16,
do e-mail khiary.coriolano@stericycle.com para o e-mail licitacao@trindade.pe.gov.br,
pelos motivos a seguir, decido:
I – DOS FATOS.
O edital de Pregão Eletrônico SRP 001/2021, na cláusula 7.0 assim reza, ipsis
litteris,
7.1
7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

Os documentos para compor todas as fases dos
certames serão apresentados em:
Arquivo digital legível de certidão de inteiro teor com
código de validação via internet emitidos pelo órgão
competente;
Certidão emitida pelo órgão competente com código de
validade para consulta via internet.
Documentos de qualquer natureza, que não contenha
código de autenticidade na internet deverá ser
fornecido em arquivo digital legível e autenticado por
cartório digital competente nos termos do art. 7º, inc. V
da Lei Federal nº 8.935/94 e Ato de Provimento nº 100,
do Conselho Nacional de Justiça;
Os documentos a serem produzidos pela
proponente deverá ser apresentada, digitada de
forma clara, em língua portuguesa do Brasil, em
formato *.pdf, preferencialmente pesquisável,
papel de tamanho referencial A4 (210x297mm)1,
datada e assinada digitalmente, respeitando os
seguintes critérios:
Assinatura externa – Padrão CADES, manifesto
PADES, através do site portaldeassinaturas.com.br
com uso de certificado digital homologado pela

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Renata Fernandes De Sousa Lins.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 4681-3406-111C-2B6E.

ICP-Brasil, tipo A1 ou A3 da Pessoa Jurídica ou do
seu sócio administrador Pessoa Física, ou de
Bastante Procurador nos termos deste instrumento
e das Medidas Provisórias 2.200-2 e 983/2020,
contendo no final o Protocolo de assinaturas e
assinaturas na margem esquerda e/ou rodapé;
7.1.6. Para os fins deste certame, somente será
reconhecido como assinada digital, a assinatura
qualificada nos termos do art. 2º, III da Medida
Provisória 983 de 16 de junho de 2020 em
complemento a Medida Provisória 2.200-2 de 24 de
agosto de 2001.
A peça recursal anexa e acostadas aos autos encontra-se defeituosa, contendo
erro material na qual impossibilita o seu aproveitamento, deixando esta Pregoeira
vinculada ao Instrumento Convocatório nos termos do caput do art. 3º da Lei Federal nº
8.666/1993.
É digno de nota que a assinatura da forma que se encontra na peça impugnatória
defeituosa, só tem validade enquanto a peça estiver em suporte digital, perdendo toda sua
segurança quando necessário for imprimi-la – fato real. Assim, não resta dúvida que é
necessário conduzir os processos por meio de assinatura que seja possível a consulta do
inteiro teor na internet por meio de chave de acesso única e visível no documento
impresso, como ocorre em diversos softwares utilizados por diversos poderes e esferas, a
exemplo: sistema SEI do TRF/4, o portaldeassinaturas.com.br, sistema 1D, entre outros.
II – DA DECISÃO.
Diante dos fatos expostos, esta Pregoeira NÃO RECONHECE O PEDIDO
pelos motivos expostos.
Salvo melhor Juízo.

Trindade/PE, 03 de fevereiro de 2021.

(Assinado Digitalmente)
MARIA RENATA FERNANDES DE SOUSA LINS
Presidente da CPL e Pregoeira

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign.
Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/4681-3406111C-2B6E ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para
verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 4681-3406-111C-2B6E

Hash do Documento
97C9F1015370D69B98AAACFF0A9A7D13E9CC5405BA3226C1AD395CAE0DFA8EC3
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/02/2021 é(são) :

Maria Renata Fernandes De Sousa Lins - 067.***.***-40 em
03/02/2021 16:13 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
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Código Identificador:A01316AC
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº. 053/2021
O MUNICÍPIO DE TRINDADE ESTADO DE PERNAMBUCO,
Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Avenida
Prefeito Marcos Pereira Lima, nº. 567, centro, nesta urbe, neste ato
representado por sua Prefeita a Sra. HELBE DA SILVA
RODRIGUES NASCIMENTO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu artigo 70, inciso
XIV.
RESOLVE:
Art.1º.NOMEAR o Sra. MARIA DE LOURDES DA SILVA
RODRIGUES, brasileira, casada, enfermeira, COREM/PE 5804ENF-P, portadora da Carteira de Identidade/RG nº 6499278 SSP/PE e
do CPF/MF n°. 038.969.684-67, para exercer a função de
COORDENADORA
DO
PLANO
NACIONAL
DE
IMUNIZAÇÃO, na Secretaria de Saúde deste Município.
Art.2º. Esta Portaria é retroativa ao dia 04 de janeiro de 2021;
Art.3º. Revogam-se as disposições em contrário;
Art.4º. Registre-se, publique-se, cumpra-se!
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE TRINDADE,
ESTADO DE PERNAMBUCO, 02 DE FEVEREIRO DE 2021.
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal

7.1.5. Assinatura externa – Padrão CADES, manifesto PADES,
através do site portaldeassinaturas.com.br com uso de certificado
digital homologado pela ICP-Brasil, tipo A1 ou A3 da Pessoa
Jurídica ou do seu sócio administrador Pessoa Física, ou de
Bastante Procurador nos termos deste instrumento e das Medidas
Provisórias 2.200-2 e 983/2020, contendo no final o Protocolo de
assinaturas e assinaturas na margem esquerda e/ou rodapé;
7.1.6. Para os fins deste certame, somente será reconhecido como
assinada digital, a assinatura qualificada nos termos do art. 2º, III
da Medida Provisória 983 de 16 de junho de 2020 em
complemento a Medida Provisória 2.200-2 de 24 de agosto de
2001.
A peça recursal anexa e acostadas aos autos encontra-se defeituosa,
contendo erro material na qual impossibilita o seu aproveitamento,
deixando esta Pregoeira vinculada ao Instrumento Convocatório nos
termos do caput do art. 3º da Lei Federal nº 8.666/1993.
É digno de nota que a assinatura da forma que se encontra na peça
impugnatória defeituosa, só tem validade enquanto a peça estiver em
suporte digital, perdendo toda sua segurança quando necessário for
imprimi-la – fato real. Assim, não resta dúvida que é necessário
conduzir os processos por meio de assinatura que seja possível a
consulta do inteiro teor na internet por meio de chave de acesso única
e visível no documento impresso, como ocorre em diversos softwares
utilizados por diversos poderes e esferas, a exemplo: sistema SEI do
TRF/4, o portaldeassinaturas.com.br, sistema 1D, entre outros.
II – DA DECISÃO.
Diante dos fatos expostos, esta Pregoeira NÃO RECONHECE O
PEDIDO pelos motivos expostos.
Salvo melhor Juízo.
Trindade/PE, 03 de fevereiro de 2021.

Publicado por:
Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja
Código Identificador:99418DD7

(Assinado Digitalmente)
MARIA RENATA FERNANDES DE SOUSA LINS
Presidente da CPL e Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE - GABINENTE
DA PREFEITA
RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO

Publicado por:
Maria Renata Fernandes de Sousa Lins
Código Identificador:AB1E6457

DECISÃO DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL
RECORRENTE: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2021

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TUPANATINGA

Vistos e examinados os autos do Pregão Eletrônico nº 001/2021, no
que tange ao pedido de impugnação (anexo) apresentado pela
empresa STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA., pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº.
01.568.077/0002-06, com endereço na Avenida da Recuperação,
1212, Passarinho, Recife - PE, CEP: 52171-011, por conduto do seu
bastante procurador, o senhor Mauricio Crippa, inscrito no CPF
920.196.259-20, protocolado em 02 de fevereiro de 2021 as 13:16, do
e-mail
khiary.coriolano@stericycle.com
para
o
e-mail
licitacao@trindade.pe.gov.br, pelos motivos a seguir, decido:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO

I – DOS FATOS.
O edital de Pregão Eletrônico SRP 001/2021, na cláusula 7.0 assim
reza, ipsis litteris,
7.1 Os documentos para compor todas as fases dos certames serão
apresentados em:
7.1.1. Arquivo digital legível de certidão de inteiro teor com código de
validação via internet emitidos pelo órgão competente;
7.1.2. Certidão emitida pelo órgão competente com código de
validade para consulta via internet.
7.1.3. Documentos de qualquer natureza, que não contenha código de
autenticidade na internet deverá ser fornecido em arquivo digital
legível e autenticado por cartório digital competente nos termos do
art. 7º, inc. V da Lei Federal nº 8.935/94 e Ato de Provimento nº 100,
do Conselho Nacional de Justiça;
7.1.4. Os documentos a serem produzidos pela proponente deverá
ser apresentada, digitada de forma clara, em língua portuguesa
do Brasil, em formato *.pdf, preferencialmente pesquisável, papel
de tamanho referencial A4 (210x297mm)[1], datada e assinada
digitalmente, respeitando os seguintes critérios:

EXTRATO DE DISPENSA
PROCESSO: 006/2021. COMISSÃO: CPL. MODALIDADE:
Dispensa de Licitação 003/2021. NATUREZA DO OBJETO:
Serviços. OBJETO: Fornecimento de água pela COMPESA com
base no inciso VIII do art. 24 da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993 e
alterações posteriores. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 20/01/2021,
Tupanatinga, 20 de janeiro de 2021.
RITA FELIX DA SILVA
Secretaria de Financas
Publicado por:
Saulo do Nascimento Freitas
Código Identificador:B0E06E21
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
PROCESSO: 005/2021. COMISSÃO: CPL. MODALIDADE:
Inexigibilidade de Licitação 001/2021. NATUREZA DO OBJETO:
Serviços.
OBJETO:
Fornecimento
de
SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES EM TELEFONIA FIXA para os prédios
públicos municipais pela TELEMAR NORTE LESTE S/A com base
inciso I do art. 25 da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993 e alterações
posteriores. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 20/01/2021,
Tupanatinga, 20 de janeiro de 2021.
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04/02/2021

RE: IMPUGNAÇÃO STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE - Pregão Eletrônico nº 001/2021 - licit…

RE: IMPUGNAÇÃO STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE - Pregão
Eletrônico...
De:
Para:
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto:
Enviada em:
Recebida em:

Comissão de Licitações e Pregoeiro
Khiary.Coriolano@STERICYCLE.com

RE: IMPUGNAÇÃO STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE - Pregão Eletrônico...
04/02/2021 | 08:14
04/02/2021 | 08:14
09.1 - Publ... .pdf 244.19 KB

Segue decisão do pedido de impugnação já publicado no Diário Oficial.
Atenciosamente,
Renata Lins
Pregoeira

De: "Coriolano, Khiary" <Khiary.Coriolano@STERICYCLE.com>
Enviada: 2021/02/02 13:17:01
Para: licitacao@trindade.pe.gov.br
Cc: Alda.Lima@STERICYCLE.com, Lucas.Andrade@STERICYCLE.com, Carolina.Vicente@STERICYCLE.com,
Carlos.Dantas@STERICYCLE.com
Assunto: IMPUGNAÇÃO STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE - Pregão Eletrônico nº 001/2021
ILMO. SR. PREGOEIRO DA PREFREITURA MUNICIPAL DE TRINDADE – PE

Ref.: Pregão Eletrônico nº 001/2021

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.568.077/0002-06, com endereço na
Avenida da Recuperação, 1212, Passarinho, Recife - PE, CEP: 52171-011, por intermédio de seu representante legal in fine assinado, vem,
respeitosamente, apresentar IMPUGNAÇÃO aos termos do edital referenciado.

Gentileza acusar recebimento.

Atenciosamente,

COMO UTILIZAR NOSSO SITE - CLIQUE AQUI e veja como é fácil.

Khiary Coriolano
Gerente de Vendas e Licitações
Manager Sales & Public Bids
T: +55 81 3125.7380 | +55 81 9.9875-1211 | stericyclelatam.com

https://webmailpro.uol.com.br/?xc=aeabbc07836ac079b57316b6aee6201f#/webmail/0//SENT/page:1/MTYxNQ

1/2

04/02/2021

RE: IMPUGNAÇÃO STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE - Pregão Eletrônico nº 001/2021 - licit…

NOTA DE CONFIDENCIALIDADE: As informacoes contidas neste Email e confidencial e pode ser privilegiada. Este Email destina-se
exclusivamente para o destinatario pretendido ou destinatario nomeado. Se voce nao for o destinatario pretendido, e proibida qualquer
utilizacao, divulgacao, copia ou distribuicao deste Email. Se voce nao for o destinatario pretendido, por favor nos informe respondendo
com o assunto marcado “Endereco errado” e, em seguida, apagar este Email e quaisquer anexos. Stericycle Inc. utiliza o software
antivirus atualizado regularmente em uma tentativa de reduzir a possibilidade de transmissao de virus de computador. Nos nao podemos
garantir, porem, que todos os anexos a este Email estao livre de virus. ----------------------------------------- CONFIDENTIALITY NOTICE:
The information in this Email is confidential and may be privileged. This Email is intended solely for the named recipient or recipients. If
you are not the intended recipient, any use, disclosure, copying or distribution of this Email is prohibited. If you are not the intended
recipient, please inform us by replying with the subject line marked "Wrong Address" and then deleting this Email and any attachments.
Stericycle, Inc. uses regularly updated anti-virus software in an attempt to reduce the possibility of transmitting computer viruses. We do
not guarantee, however, that any attachments to this Email are virus-free.

https://webmailpro.uol.com.br/?xc=aeabbc07836ac079b57316b6aee6201f#/webmail/0//SENT/page:1/MTYxNQ
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ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
Responsável: TERCISMÊNIA AGRA DE ALENCAR CRUZ
Departamento: Secretária de Administração

MAPA ESTRATÉGICO DE FORNECEDORES
CÓDIGO CATSER: 19380
COLETA , TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR
4 de Fevereiro de 2021, 08h59
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Vencedores
Abaixo, encontram-se listados os fornecedores públicos vencedores que apresentaram preços para o produto 19380 Coleta , tratamento lixo - hospitalar em
licitações de outros órgãos da Administração Pública em todos os estados, sem marca definida, de todos os órgãos públicos, podendo ser SRP ou não,
de qualquer quantidade no período de 04/02/2019 até 04/02/2021

CNPJ

RAZÃO SOCIAL

30.148.905/0001-74

COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA

Estado:
GO

Cidade:
GOIANIA

36.819.972/0001-50
Estado:
MG

Endereço:
RUA C 160 ESQ COM C 163, SN

Nome de Contato:
SEBASTIÃO

Telefone:
(62) 3241-8230

BRUNO EDUARDO MACIEL DE OLIVEIRA 06704332685

Cidade:
BELO HORIZONTE

Endereço:
R ANTONIO FALABELA, 398

Telefone:
(31) 3222-1323

13.399.764/0001-43

SOMA AMBIENTAL, TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS S.A.

Estado:
MG

Endereço:
AV FILOMENA CARTAFINA, 12.000

Cidade:
UBERABA

30.735.649/0001-11
Estado:
GO

Cidade:
GOIANIA

Estado:
BA

Endereço:
AV DELTA, 14

Telefone:
(61) 4103-3786

Email:
licitavisan@gmail.com

Nome de Contato:
ELIAS

Telefone:
(83) 3521-1767

Email:
elias@wastebr.com

Nome de Contato:
TAYANE

Telefone:
(62) 3316-1555

Email:
tayane@indcomambiental.com.br

Nome de Contato:
Bruno Marcos de Sá Dias

Telefone:
(31) 3391-1889

Email:
comercial@oxigas.com.br

AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL EIRELI

Cidade:
CACHOEIRINHA

Endereço:
RUA FREDERICO RITTER, 4000

Nome de Contato:
dulce

Telefone:
(51) 3364-8688

Email:
administracao@ambientuus.com.br

MARTINS & MONTI TRANSPORTES E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA

Cidade:
CAJURU

Endereço:
R BARAO RIBEIRO BARBOSA, 455

Telefone:
(16) 3667-3132/ (19) 3666-5757

Email:
contato@mmresiduos.com.br

ILHATEC SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI

Cidade:
VILA VELHA

Endereço:
R PIRACICABA, 300

Telefone:
(27) 3065-9505

Email:
administrativo@contare.srv.br

VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A

Cidade:
BETIM

Endereço:
AV DA PRAIA, 100

Nome de Contato:
FREDERICO

Telefone:
(31) 3511-9009

Email:
comercial@viasolo.com.br

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA

Cidade:
SIMOES FILHO

12.065.201/0001-56
Estado:

Endereço:
R R5, SN

Cidade:
CONTAGEM

01.568.077/0011-05

Email:
distribuidorarafapaper@hotmail.com

OXIGAS RESIDUOS ESPECIAIS LTDA

00.292.081/0001-40
Estado:
MG

Endereço:
SIT MAE D'AGUA, SN

Cidade:
ANAPOLIS

18.230.967/0001-25
Estado:
ES

Telefone:
(62) 3235-8276

INDCOM AMBIENTAL LTDA

04.657.685/0001-02
Estado:
SP

Nome de Contato:
TERSON

Endereço:
Q QR 402 CONJUNTO I, S/N

Cidade:
SOUSA

01.844.768/0001-04
Estado:
RS

Email:
comercial2@somaambiental.com.br

WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA

00.810.852/0001-44
Estado:
MG

Endereço:
RUA 7, 611

Cidade:
BRASILIA

00.995.353/0001-79
Estado:
GO

Telefone:
(34) 3331-7400

VS - VIEIRA & SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI

20.474.613/0001-78
Estado:
PB

Nome de Contato:
TAMIRES

Email:
brunomaciel@live.com

RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI

23.230.795/0001-20
Estado:
DF

Email:
comerciolev@gmail.com

Endereço:
DT 2.4.10, VIA DE PENETRACAO - A, S/N

Telefone:
(71) 9177-0052

Email:
felipemmedeiros@hotmail.com

BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
Cidade:

Endereço:

Telefone:
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CNPJ

RAZÃO SOCIAL

SE

JAPARATUBA

04.890.049/0001-18
Estado:
PR

Cidade:
CURITIBA

Endereço:
R CARLOS ESSENFELDER, 3349

Cidade:
PEDRAS DE FOGO

Endereço:
R JAGUARAIVA, 49

Cidade:
SAO PAULO

Cidade:
MONTES CLAROS

09.339.471/0001-01
Estado:

Cidade:

Telefone:
(31) 3303-2929

Telefone:
(81) 3037-3005

Endereço:
R 09, 132

Email:
serquipmg@serquipmg.com.br

Email:
wilson.feitosa@adnsaude.com.br

Telefone:
(33) 3511-2235/ (33) 3511-1468

Telefone:
(65) 3491-1061

Endereço:
EST DO AURA, SN

Email:
josecarlos@emitel.com.br

Email:
comercial@maximaambiental.com.bt

Telefone:
(91) 8894-8051

Endereço:
AVENIDA PREFEITO WILSON RODRIGUES MOREIRA,
12633

Cidade:
CARIACICA

Cidade:
BRASILIA

Email:
contato@recol.eco.br

Email:
afonso@cidadelimpa-pa.com.br

SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS PR LTDA

12.073.525/0001-36

Estado:
DF

Endereço:
AV LINCOLN ALVES DOS SANTOS, 740

Endereço:
R GOVERNADOR VALADARES, 904

Cidade:
ANANINDEUA

10.336.598/0001-48

Telefone:
(62) 4141-5010 / (62) 3639-0247

TRANSCIDADE SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI

06.208.833/0003-90

Estado:
ES

Endereço:
AVENIDA DAS PALMEIRAS, SN

MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA

03.307.982/0001-57

LONDRINA

Email:
essencis@essencis.com.br

LIMPIM SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI

Cidade:
CUIABA

Cidade:

Email:
mribeiro@ultrasol.com.br

Telefone:
(11) 3748-1200

Endereço:
RUA PEREIRA BARRETO, 200

Cidade:
ITAMBACURI

PR

Telefone:
(21) 2633-5299

RENOVE PE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.

Cidade:
RECIFE

Estado:

Email:
augusto@tormax.ind.br

SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA

07.657.198/0001-20

Estado:
PA

Nome de Contato:
Marcos Ribeiro

Endereço:
AVENIDA GONCALO MADEIRA, 400

Cidade:
APARECIDA DE GOIANIA

Estado:
MT

Telefone:
(41) 3663-6307

RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

18.800.203/0001-28
Estado:
MG

Email:
pbambiental@pbambiental.com.br

ESSENCIS SOLUCOES AMBIENTAIS S.A.

26.893.667/0001-54
Estado:
PE

Telefone:
(83) 3578-7735 / (83) 9880-3771 / (83) 3578-7738

Endereço:
R ANA ROSENENTE TREVISAN, 327

Cidade:
PINHAIS

05.266.324/0003-51
Estado:
MG

Email:
marcello@afftransportes.com.br

ULTRASOL AMBIENTAL LTDA

73.797.383/0001-44
Estado:
GO

Endereço:
FAZENDA BICA, SN

Cidade:
COLOMBO

40.263.170/0001-83
Estado:
SP

Telefone:
(41) 3376-7655

PROATIVA AMBIENTAL GESTAO E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE LTDA

03.572.841/0001-61
Estado:
PR

Nome de Contato:
Marcelo Faleiro

PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

12.012.504/0002-91
Estado:
PR

(79) 3214-3923

TRANSPORTES AFF LTDA

13.992.299/0001-50
Estado:
PB

RODOVIA SEIXAS DORIA - KM 06, SN

Telefone:

Email:

(43) 3342-2114 / (43) 8817-9767 / (43) 3342-2114

osnei.serquip@terra.com.br

AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA
Endereço:
AVENIDA KLEBER ANDRADE, 176

Telefone:
(27) 3336-6765

Email:
contato@ambientalcoleta.com.br

RT COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Endereço:
Q CNB 14 LOTE 02, SN

Nome de Contato:
José Laurêncio Ribeiro Rocha

Telefone:
(61) 3254-1021

Email:
modernaltda@gmail.com

LOCADORA MENDES LTDA
Endereço:

Telefone:

Email:
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CNPJ
MG

RAZÃO SOCIAL
BELO HORIZONTE

07.075.504/0005-43
Estado:
MS

Cidade:
CAMPO GRANDE

Cidade:
FLORIANOPOLIS

Telefone:
(11) 3352-2200

Endereço:
AV DOUTOR PAULO ADOLFO BERNARD, 372

Cidade:
CURITIBA

Email:
contabil@constroeste.com.br

Nome de Contato:
RODRIGO

Telefone:
(67) 3387-0021

Email:
rodrigo@solbrasilambiental.com.br

Endereço:
R 1 B SAO FRANCISCO, 250

Telefone:
(49) 3361-9696

Email:
comercial@servioeste.com.br

Endereço:
R DR MARIO JORGE, 250

Telefone:
(41) 3342-2670

Email:
adm01@serquippr.com.br

Telefone:
(69) 3322-4250

Email:
ivancontabilidade@hotmail.com

PAZ AMBIENTAL LTDA

Cidade:
VILHENA

Endereço:
CH LOTE 58R-2E, SETOR 12, S/N

ABORGAMA DO BRASIL LTDA
Cidade:
RIO DE JANEIRO

Cidade:
ITAJUBA

Cidade:
JAMBEIRO

Endereço:
A ESTRADA MUNICIPAL MIGUEL ANTONIO MORAES, S/N

Cidade:
ARIQUEMES

Telefone:
(21) 3553-0808

Nome de Contato:
FABIO

Telefone:
(35) 3622-7171

Email:
contato@agitsa.com.br

RECINTEC TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTDA
Endereço:
RUA MARGARIDA DELLAY WYSLING, 450

Nome de Contato:
SILVIA

Telefone:
(12) 3911-1027

Email:
comercial@recintec.com.br

GREEN HI TECH SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Endereço:
R COMANDANTE PAULO EMILIO, 3787

Nome de Contato:
WALLACE

Telefone:
(24) 2484-0927

Email:
ghtdiradm@gmail.com

J P DE SOUZA

Cidade:
MARTINS SOARES

15.868.091/0001-59

Endereço:
RUA VIUVA CLAUDIO, 417

AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Cidade:
MIGUEL PEREIRA

12.628.257/0001-71

Estado:
RO

Email:
alvorada.cont@hotmail.com

SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS PR LTDA

15.825.031/0001-59

Estado:
MG

Telefone:
(19) 3461-2784

Endereço:
AV RIO BRANCO, 1647

Cidade:
BARRA DO PIRAI

14.025.588/0001-42

Estado:
RJ

Email:
breno.silva@veolia.com

SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA

08.774.904/0001-86

Estado:
SP

Telefone:
(48) 3324-0056

SOL BRASIL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

05.462.743/0006-01

Estado:
MG

Email:
administracao@medictecambiental.com.br

Nome de Contato:
José Luiz

Endereço:
AV DO ALGODAO, 504

Cidade:
CAMPO GRANDE

Estado:
RJ

Telefone:
(43) 3571-2003

Endereço:
R MADALENA BARBI, 197

Cidade:
SAO PAULO

10.331.865/0001-94
Estado:
RO

Email:
limagil@mslink.com.br

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA

06.208.833/0001-29
Estado:
PR

Endereço:
AV MARGINAL, 4579

Cidade:
AMERICANA

14.470.588/0001-51
Estado:
RJ

Telefone:
(67) 3384-7064

BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI

14.755.914/0001-77
Estado:
MS

Nome de Contato:
GILMAR SPIELMANN

PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA

06.291.846/0001-04
Estado:
SP

Endereço:
AVENIDA ENGENHEIRO ANNES SALIN SAAD, 479

Cidade:
SIQUEIRA CAMPOS

20.289.535/0001-31
Estado:
SP

raldcontabil@yahoo.com.br

MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI

50.668.722/0019-16
Estado:
SC

(31) 3046-2934/ (31) 9282-2715

ATITUDE AMBIENTAL LTDA

06.183.150/0001-64
Estado:
PR

R URUCANGA, 170

Endereço:
CORREGO DOS BATISTAS, SN

Telefone:
(33) 3331-1508

Email:
etica_moises@yahoo.com.br

LV SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Endereço:
AC LINHA C-55, KM 02, LOTE 01/A1, GLEBA 03, S/N

Telefone:
(69) 3536-1121

Email:
capitaoreg1@capitaoassessoria.com.br
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CNPJ
Estado:
RO

RAZÃO SOCIAL
Cidade:
ARIQUEMES

07.075.504/0001-10

Endereço:
AC LINHA C-55, KM 02, LOTE 01/A1, GLEBA 03, S/N

Telefone:
(69) 3536-1121

ATITUDE AMBIENTAL LTDA

Estado:
PR

Cidade:
DOIS VIZINHOS

03.392.348/0001-60

Endereço:
ESTRADA PRINCIPAL, S/N

Cidade:
CHAPECO

Endereço:
VL SAO ROQUE, SN

09.332.562/0001-07

PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA

Estado:
PA

Endereço:
TV SEG TRAV.. COLONIA MARUPAUBA, S/N

Cidade:
TOME-ACU

Nome de Contato:
Valdemar José Spielmann

SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Estado:
SC

Telefone:
(49) 3312-8989

Telefone:
(91) 3727-1268 / (91) 3727-1286

26.522.047/0001-09

CETRILIFE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE LTDA

Estado:
SC

Endereço:
ESTRADA MUNICIPAL EMC 364, SN

Cidade:
CHAPECO

14.214.776/0002-08
Estado:
RR

Cidade:
BOA VISTA

Telefone:
(28) 3553-4359 / (28) 3553-3899

Telefone:
(37) 3353-1092

Endereço:
AVENIDA IRENE KARCHER, 1201

Telefone:
(19) 3884-9444

Endereço:
RODOVIA QUARTO ANEL VIARIO, 2346

Email:
marcelo@bioambiental.com.br

Email:
lok.construtora@gmail.com

Email:
borgescontab@terra.com.br

Email:
legal@llxconsultoria.com.br

Telefone:
(85) 3214-8888

Email:
administrativo@braslimp.com.br

ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI

Cidade:
ARACATUBA

Endereço:
AV WALDIR FELIZOLA DE MORAES, 1211

Telefone:
(18) 3624-1480

M. X. P. USINA DE INCINERACAO DE RESIDUOS LTDA

Cidade:
JI-PARANA

Endereço:
RUA D, S/N

Telefone:
(69) 3421-3520 / (69) 3422-1368 / (69) 3421-3520

Email:
lamar.cnt@uol.com.br

G R SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA

Cidade:
FORTALEZA

10.729.284/0001-05

Estado:
PR

Telefone:
(44) 3631-1829

Endereço:
AVENIDA JUCA PINTO, 1136

Cidade:
FORTALEZA

Endereço:
ROD BR 116, 3020

Nome de Contato:
YAMBA

Telefone:
(85) 3119-9254

Email:
grstransportes@grstransportes.com.br

PABLO A DOS SANTOS EIRELI

Cidade:
SANTAREM

13.157.214/0001-18

Email:
licitacao@gbringel.com

BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA

13.081.242/0001-07

Estado:
PA

Nome de Contato:
Marcelo

Endereço:
RUA JACY GRIPP, SN

Cidade:
PAULINIA

13.273.219/0001-06

Estado:
CE

Telefone:
(92) 2126-4000

APLIQUIM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

04.162.170/0001-23

Estado:
RO

Endereço:
AV GOIAS, 431

Cidade:
IGUATAMA

Estado:
SP

Nome de Contato:
DANNIELLE

AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA

12.216.990/0001-89
Estado:
CE

Email:
celuppi@celuppi.com.br

BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA

Cidade:
GUACUI

54.097.159/0002-86
Estado:
SP

Telefone:
(49) 3322-8400 / (49) 3323-8400 / (49) 3322-8400

LOK - SERVICOS DE LOCACAO E CONSTRUTORA EIRELI

11.399.773/0001-09
Estado:
MG

Endereço:
R BOREAL, 702

Cidade:
CIANORTE

12.666.077/0001-84
Estado:
ES

Email:
preservegestaoambiental@hotmail.com

NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

08.680.158/0001-61
Estado:
PR

Email:
capitaoreg1@capitaoassessoria.com.br

Endereço:
AV SERGIO HENN, 183

Telefone:
(93) 3017-1313

Email:
contatos@pontodaconstrucao.com

ZERO RESIDUOS LTDA

Cidade:
PONTA GROSSA

Endereço:
AV CONTINENTAL, 1860

Telefone:
(42) 3220-0300

Email:
contabilidade@grupophilus.com.br
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CNPJ
Estado:
PR

RAZÃO SOCIAL
Cidade:
PONTA GROSSA

09.478.089/0001-70
Estado:
RJ

Cidade:
DUQUE DE CAXIAS

Cidade:
CUIABA

Cidade:
TERESINA

Estado:
RJ

Estado:
RN

Estado:
MA

01.568.077/0002-06
Estado:
PE

Cidade:
RECIFE

Telefone:
(86) 3221-1311

Telefone:
(81) 3415-9302

Endereço:
R EDGARD WERNECK, 588

Endereço:
ESTRADA RN 313, 82

07.067.001/0001-00
Estado:
PR

Estado:
RJ

Cidade:
NITEROI

07.067.001/0004-45
Estado:
RS

Cidade:
CANOAS

07.575.881/0001-18
Estado:
PB

Cidade:
JOAO PESSOA

Email:
carlos.mesmo@uol.com.br

Email:
alpha.sercons@gmail.com

J. R. ALMEIDA NETO & CIA LTDA.
Endereço:
R AZULOES, 1

Nome de Contato:
TARCISIO

Telefone:
(98) 3227-3853

Email:
comercial@bital.com.br

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
Endereço:
AV DA RECUPERACAO, 1212

Telefone:
(81) 3125-7390

Nome de Contato:
KARINE

Email:
amer_bra_juridico@stericycle.com

Telefone:
(81) 99890-0062

Email:
karineperrella@brascongestaoambiental.com.br

HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA
Endereço:
R FRANCISCO PIRES DA ROCHA, 309

Nome de Contato:
LERIDIANE

Telefone:
(42) 3629-1642

Email:
vendas.hortoplus@hotmail.com

AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Cidade:
SAO JOSE DOS PINHAIS

30.090.575/0001-03

Telefone:
(21) 2481-4671

Telefone:
(84) 2010-4389 / (84) 3211-3136

Endereço:
ROD BR - 232, S/N

Cidade:
GUARAPUAVA

Email:
iarruda@stericycle.com.br

ALPHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Estado:
PE

Estado:
PR

Email:
ioda@contato.net

2MC TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA

17.676.642/0001-08

Email:
s.externocraveiro@gmail.com

Telefone:
(48) 3524-6596/ (48) 3524-1109

Endereço:
R VIRIATO CORREIA, 83

11.863.530/0001-80
Cidade:
POMBOS

Email:
wmcontato@wmambiental.com.br

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA

Cidade:
PARNAMIRIM

Cidade:
SAO LUIS

Telefone:
(65) 3627-2783

Endereço:
R AUGUSTO PEREIRA FRAGNANI, 341

Cidade:
RIO DE JANEIRO

13.319.493/0001-79

Email:
sonia.alcoforado@renovesolucoes.com

COLIX SOLUCOES PARA RESIDUOS LTDA

Cidade:
RECIFE

14.104.393/0001-98

Nome de Contato:
NEANY

Endereço:
R EPITACIO PESSOA, 1079

Cidade:
ARARANGUA

07.941.147/0001-25

Telefone:
(21) 2674-3430

LIMPSERV EIRELI

01.568.077/0001-25
Estado:
PE

Endereço:
AVENIDA MONTE CASTELO, 1627

Endereço:
ROD MT 351, S/N

05.869.279/0001-68
Estado:
SC

Email:
contabilidade@grupophilus.com.br

W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

07.194.788/0001-63
Estado:
PI

Telefone:
(42) 3220-0300

RENOVE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

10.532.271/0001-41
Estado:
MT

Endereço:
AV CONTINENTAL, 1860

Endereço:
R ALEXANDRE ZANCHETTA, 337

Telefone:
(41) 3373-5432

Email:
diego@ambserv.com.br

RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA
Endereço:
AV WASHINGTON LUIZ, 252

Telefone:
(21) 2707-7600

Email:
rodocon@rodocon.com.br

AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Endereço:
R IVANIR JOSE PAGLIARINI, 475

Telefone:
(41) 3081-9500

Email:
diego@ambserv.com.br

SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA
Endereço:
AV CABO BRANCO, 4576

Nome de Contato:
EDUARDO

Telefone:
(83) 3247-1343

Email:
contato@simengenharia.com.br
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CNPJ
Estado:
PB

RAZÃO SOCIAL
Cidade:
JOAO PESSOA

14.147.098/0001-19
Estado:
MS

Estado:
MG

Estado:
RS

Estado:
RJ

Estado:
ES

Estado:
SP

Estado:
BA

Estado:
RJ

Estado:
GO

Estado:
PA

Cidade:
RIO MARIA

09.360.241/0001-16
Estado:
RS

Estado:
GO

Estado:
RS

Cidade:
PELOTAS

Telefone:
(51) 3718-7630

Email:
compradireta@medlive.com.br

Telefone:
(21) 2560-0468/ (21) 2560-0579

SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Endereço:
R BENJAMIN COSTA, 105

Telefone:
(27) 3722-4300

Email:
sanear@sanear.es.gov.br

MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS EIRELI
Endereço:
AV CAUAXI, 293

Telefone:
(11) 98951-1614

Email:
lc_marimax@terra.com.br

TRRR SANEAMENTO E GESTAO AMBIENTAL LTDA.
Endereço:
R BELA VISTA, S/N

Telefone:
(73) 3613-3365

Email:
competecontabilidade@yahoo.com.br

FGP ANDRADE TRANSPORTES E LOCACAO LTDA
Endereço:
EST DO ROSARIO, SN

Nome de Contato:
LEICIR

Telefone:
(21) 3900-9791

Email:
licitacao@fgptransportes.com.br

HP ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
Endereço:
AVENIDA OESTE, SN

Telefone:
(62) 3288-7487

Email:
l.carvalhocontabil@hotmail.com

R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Endereço:
R 24, S/N

Nome de Contato:
CARLOS HENRIQUE

Telefone:
(94) 99145-1542

Email:
rrempreendimentosriomaria@hotmail.com

ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
Endereço:
R FREDERICO GUILHERME SCHREINER, 80

Telefone:
(51) 3715-3233

INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Cidade:
SENADOR CANEDO

06.790.213/0001-40

Nome de Contato:
LUCAS

Endereço:
AV PASTOR MARTIN LUTHER KING JR., 8745

Cidade:
SANTA CRUZ DO SUL

07.393.407/0001-75

Email:
granoassessoria@gmail.com

GRI KOLETA - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A.

Cidade:
GOIANIA

01.195.098/0001-42

Telefone:
(62) 8423-6682

Endereço:
RUA NORBERTO OTTO WILD, 420

Cidade:
DUQUE DE CAXIAS

24.143.709/0001-04

Email:
sgai@pjf.mg.gov.br

MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A

Cidade:
ITABUNA

16.478.942/0001-10

Email:
cvosaida@terra.com.br

Telefone:
(32) 3690-7731/ (32) 3690-8177

Endereço:
RUA IPORA, 258

Cidade:
BARUERI

10.486.497/0001-53

Email:
sac@sancristo.com

BIO LOGUS AMBIENTAL EIRELI

Cidade:
COLATINA

20.339.865/0001-94

Telefone:
(67) 3021-1592

Telefone:
(48) 3035-6061/ (48) 9166-3956

Endereço:
AV BRASIL, 2001

Cidade:
RIO DE JANEIRO

06.698.248/0001-54

Email:
contato@simengenharia.com.br

MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA

Cidade:
VERA CRUZ

04.517.241/0001-63

Nome de Contato:
Gustavo

Endereço:
R C - FIRENZE BUSINESS PARK, 00

Cidade:
GOIANIA

07.752.236/0001-23

Telefone:
(83) 3247-1343

GETECMA - GESTAO E TECNOLOGIA EM MEIO AMBIENTE LTDA

Cidade:
JUIZ DE FORA

26.484.921/0001-60
Estado:
GO

Endereço:
ROD BR 463 KM 12, SN

Cidade:
PALHOCA

18.338.178/0001-02

Nome de Contato:
EDUARDO

SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI

Cidade:
DOURADOS

10.353.830/0001-56
Estado:
SC

Endereço:
AV CABO BRANCO, 4576

Endereço:
AVENIDA CONTORNO OESTE, 1182

Telefone:
(62) 3251-5354

Email:
marcelo@mgauditoria.com.br

JOSUE REIS & CIA LTDA
Endereço:
R MARECHAL DEODORO, 567

Telefone:
(53) 3227-0776

Email:
colmarpereira@bol.com.br
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CNPJ
Estado:
RS

RAZÃO SOCIAL
Cidade:
PELOTAS

01.568.077/0006-30
Estado:
DF

Cidade:
BRASILIA

Endereço:
SETOR SETOR INDUSTRIAL DA CEILANDIA QI 21 LOTE 51/53/55, S/N

Cidade:
DUQUE DE CAXIAS

Estado:
RS

Cidade:
ITAPERUNA

Cidade:
ITAPERUNA

Telefone:
(21) 3632-2334

Nome de Contato:
DOACYR

Email:
guilherme@lmambiental.com

Telefone:
(22) 3824-4323

Nome de Contato:
Ernesto Balbino da Silva

Telefone:
(21) 2696-4620

Endereço:
AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 690

Email:
contato@nativitta.com.br

Email:
landtec@landtecengenharia.com.br

Telefone:
(11) 3067-8361

Email:
tributos.gehc@ge.com

CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA
Endereço:
R RUI BARBOSA, 723

Telefone:
(14) 3346-2720/ (14) 3346-2720

Email:
comercial@cheiroverdeambiental.com.br

SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
Endereço:
R SENCUDARIA 02, S/N

Telefone:
(82) 2126-1600

Email:
bruno.dorea@serquip-al.com.br

BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.

Cidade:
GOIANIA

Endereço:
AV OLINDA, S/N

Telefone:
(62) 3091-7022/ (66) 3026-1010

Email:
antonelle@bioresiduosambiental.com.br

KIOTO AMBIENTAL LTDA

Cidade:
RIO DE JANEIRO

Endereço:
RUA IRAMAIA, 380

Telefone:
(21) 2573-7603

Email:
marquescontab@yahoo.com.br

LUIS ANTONIO FERRASSA

Cidade:
CATANDUVA

Cidade:
BELEM

Telefone:
(21) 2121-2121

GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

Cidade:
MACEIO

04.257.520/0001-35
Estado:
PA

Endereço:
AVENIDA CARMEM MIRANDA, 00

Cidade:
BERNARDINO DE CAMPOS

22.096.126/0002-25

Estado:
SP

Endereço:
RUA SETE DE SETEMBRO, 00098

Endereço:
R FERREIRA VIANA, 280

Cidade:
BARUERI

34.113.700/0001-04

Email:
grupoafra@grupoafra.com.br

LANDTEC CONSULTORIA AMBIENTAL E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA

06.121.325/0001-09

Estado:
RJ

Telefone:
(21) 2507-2874 / (21) 2507-2874

Endereço:
R LUZIA VIEIRA HENRIQUES, 270

Cidade:
DUQUE DE CAXIAS

09.423.108/0001-61

Telefone:
(54) 3027-4517

NATIVITTA PLANEJAMENTOS PROJETOS E GERENCIAMENTO EM SAUDE E AMBIENTE LTDA

06.003.515/0001-21

Estado:
GO

Endereço:
ESTRADA DO BAMBUI, S/N

Cidade:
DUQUE DE CAXIAS

00.029.372/0003-02

Estado:
AL

Email:
nathancontador@gmail.com

COP SERVICE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

08.454.836/0001-78

Estado:
SP

Telefone:
(21) 2776-8246

Endereço:
R EVARISTO DE ANTONI, 2061

Cidade:
RIO DE JANEIRO

11.049.077/0001-72

Estado:
SP

Email:
jandrade@stericycle.com

DELURB AMBIENTAL LTDA

29.480.749/0001-65

Estado:
RJ

Telefone:
(61) 3375-8967

PORTAL TRANSPORTE E COMERCIO DE RESIDUOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

24.219.106/0001-49

Estado:
RJ

Nome de Contato:
Jorgelia

SELO VERDE CONSULTORIA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA.

18.770.328/0001-52

Estado:
RJ

Endereço:
RUA TREZE DE JUNHO, SN

Cidade:
CAXIAS DO SUL

Estado:
RJ

Email:
colmarpereira@bol.com.br

L & M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

17.286.218/0001-57

Estado:
RJ

Telefone:
(53) 3227-0776

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA

21.161.821/0001-80
Estado:
RJ

Endereço:
R MARECHAL DEODORO, 567

Endereço:
RUA ALTEROSA, 464

Telefone:
(17) 3531-6900

Email:
contdalva@terra.com.br

TRANSCABRAL LTDA
Endereço:
DT INDUSTRIAL DE ICOARACI RUA SECUNDARIA, 52

Telefone:
(91) 3083-1089/ (91) 9203-7170

Email:
transcabral@transcabralambiental.com
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CNPJ
Estado:
PA

RAZÃO SOCIAL
Cidade:
BELEM

Endereço:
DT INDUSTRIAL DE ICOARACI RUA SECUNDARIA, 52

01.459.413/0001-00
Estado:
PE

Cidade:
JABOATAO DOS GUARARAPES

Endereço:
R LIBERO BADARO, 425

00.570.460/0001-55

Telefone:
(31) 2126-6601/ (31) 2126-6643

Endereço:
AV PLINIO BRASIL MILANO, 805

Nome de Contato:
Carla Gonçalves Amato

Cidade:
SALVADOR

Endereço:
AV TANCREDO NEVES, 2227

Nome de Contato:
MELREN

Nome de Contato:
Cícero Francisco Thomaz Tertuliano de Melo
Brito

HILLUX COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Estado:
DF

Endereço:
SETOR STRC/SUL TRECHO 02 CONJ C LOTE 03 PARTE B, S/N

Cidade:
BRASILIA

12.710.740/0001-09

Estado:
RJ

Estado:

Nome de Contato:
FELIPE

Endereço:
RUA MOACIR ALBUQUERQUE, 327

Email:
comercial1@belfortambiental.com.br

Nome de Contato:
José Sandro Leite dos Santos

Telefone:
(61) 3462-0100

Telefone:
(86) 99943-0303

Email:
felipemelom@gmail.com

Telefone:
(81) 3224-1905

Email:
capitaldaconstrucao@hotmail.com

ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
Endereço:
SETOR SRTVS, 110

Telefone:
(61) 3039-0777

Email:
consultoria@orzil.org

RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA

Cidade:
RIO DE JANEIRO

Endereço:
R FELIZARDO FORTES, 324

Telefone:
(21) 2260-5345

Email:
www.jrgermano@germano.com.br

SAEINFO INFORMATICA S/S LTDA

Cidade:
CAMPO GRANDE

32.879.596/0001-38

Telefone:
(61) 39676108

CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI

Cidade:
BRASILIA

03.331.556/0001-59
Estado:
MS

Endereço:
V ESTRUTURAL ARTERIAL, 450

Cidade:
RECIFE

00.832.221/0001-26

Email:
administracao@retecresiduos.com.br

STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Cidade:
TERESINA

19.299.794/0001-64

Estado:
DF

Email:
carlamato@cpovo.net

BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Endereço:
AREA ADE SUL CONJUNTO 17 LOTE,
05

21.545.863/0001-14

Telefone:
(51) 3061-0921

Telefone:
(71) 3341-1341

09.614.342/0001-76

Estado:
PE

Email:
was@waz.com.br

RETEC-TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI

10.865.146/0001-53

Estado:
PI

Email:
acazzeto@prefeitura.sp.gov.br

AMATO PAISAGISMO LTDA

02.524.491/0001-03

BRASILIA

Telefone:
(11) 2075-7250 / (11) 2075-7256

Endereço:
AV DO CONTORNO, 2939

Cidade:
PORTO ALEGRE

Cidade:

Telefone:
(45) 9133-6492

WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Cidade:
BELO HORIZONTE

DF

Endereço:
RUA JOSE DO PATROCINIO, 187

SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO E TECNOLOGIA - SMIT

Cidade:
SAO PAULO

Estado:

Email:
elus@elus.com.br

Endereço:
TR OLARIA, 201

Cidade:
FOZ DO IGUACU

06.036.939/0005-16

Estado:
BA

Telefone:
(81) 3316-1300

GAAP GERENCIADORA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA

46.392.163/0001-68

Estado:
RS

Nome de Contato:
Ricardo José Dias Fernandes

Cidade:
MANAUS

02.514.193/0001-24

Estado:
MG

Endereço:
ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FILHO, 2628

BERGAMASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Estado:
AM

Estado:
PR

Email:
transcabral@transcabralambiental.com

ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZACAO LTDA

02.655.275/0001-99

Estado:
SP

Telefone:
(91) 3083-1089/ (91) 9203-7170

Endereço:
R TALLES, 104

Telefone:
(67) 3026-1818

Email:
saec@msinternet.com.br

C&E GESTAO AMBIENTAL LTDA
Cidade:

Endereço:

Telefone:
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CNPJ

RAZÃO SOCIAL

MA

PERITORO

02.493.473/0001-01
Estado:
MG

Estado:
AM

Endereço:
R TUCANDIRA, 24

Estado:
MA

Estado:
AM

Estado:
RJ

Estado:
BA

Cidade:
GUANAMBI

09.191.266/0001-33
Estado:
AM

Cidade:
MANAUS

00.038.166/0010-98
Estado:
RJ

Estado:
RO

Cidade:
PORTO VELHO

Email:
daniella.martins@ecosustsa.com.br

Telefone:
(14) 3296-1272 / (14) 3296-1272 / (14) 3296-1272

Endereço:
R DO MARACUJA (RES MAGNOLIA), 100

Email:
escprog@uol.com.bnr

Telefone:
(98) 3302-7781

Email:
diretoria@h2neng..com.br

TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA
Endereço:
AVENIDA DO GARI, 77

Telefone:
(71) 3444-1932 / (79) 2105-2200 / (71) 3444-1936

Email:
auditoria@torrenet.com.br

NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Endereço:
ESTRADA MANOEL URBANO, S/N

Nome de Contato:
ERMELINDA

Telefone:
(92) 2126-4000

Email:
compras01@gbringel.com

SANIPLAN ENGENHARIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
Endereço:
AV MASCARENHAS DE MORAIS, 2409

Nome de Contato:
Eduardo Miranda Aviz Haddad

Telefone:
(21) 3326-4454

Email:
saniplan@saniplanengenharia.com.br

GBI AMBIER EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA
Endereço:
ROD BR 030, KM 9, S/N

Telefone:
(77) 3451-3772/ (77) 9106-5433

Email:
gbiambier@gmail.com

SANTOS E POSSIMOSER - SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço:
R FERREIRA PENA, 661

Telefone:
(92) 3238-7372/ (92) 3238-7372

Email:
dinamicaserv_contabil@hotmail.com

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Cidade:
RIO DE JANEIRO

84.750.538/0001-03

Telefone:
(35) 3831-6888

H2N ENGENHARIA LTDA

Cidade:
DUQUE DE CAXIAS

16.668.465/0001-55

Nome de Contato:
DANIELA

Endereço:
AVENIDA INDUSTRIAL, 595

Cidade:
IRANDUBA

42.168.781/0001-78

Email:
comercialmanauslimpa@gmail.com

OASIS PETROPOLIS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA

Cidade:
ARACAJU

14.214.776/0001-19

Telefone:
(92) 3654-2039

Endereço:
R TENENTE GARRO, 118

Endereço:
RODOVIA BR 369, KM 57, S/N

Cidade:
SAO LUIS

34.405.597/0002-57
Estado:
SE

Nome de Contato:
ALEX

ECOSUST SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI

Cidade:
AREALVA

21.508.306/0001-23

Email:
ideal.locacoes@hotmail.com

SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA

Cidade:
CAMPO BELO

13.031.486/0001-77
Estado:
SP

Telefone:
(82) 3328-4365

Cidade:
BELO HORIZONTE

09.549.508/0001-18

Email:
islon.bh@terra.com.br

A DA SILVA LEITE & CIA LTDA

Estado:
MG

Estado:
MG

Telefone:
(31) 3354-4419

Endereço:
AV SERGIO LUIS PESSOA BRAGA, 6262

Cidade:
MANAUS

16.673.998/0001-25

Endereço:
R JOVITA MENEZES, 30

IDEAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI

Cidade:
MACEIO

01.330.827/0001-26

(99) 3663-0000

AKAI-LOCADORA DE CACAMBAS LTDA

Cidade:
CONTAGEM

04.750.478/0001-90
Estado:
AL

RODOVIA BR 135, KM 227

Endereço:
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 730

AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI
Endereço:
10 R ANGELO CASSOL, S/N

Nome de Contato:
Carlos Gilberto Xavier Faria

Telefone:
(69) 3223-0028

Email:
iuri.faria@amazonfort.com.br
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Participantes
Abaixo, encontram-se listados os fornecedores públicos participantes que apresentaram preços para o produto 19380 Coleta , tratamento lixo - hospitalar em
licitações de outros órgãos da Administração Pública em todos os estados, sem marca definida, de todos os órgãos públicos, podendo ser SRP ou não,
de qualquer quantidade no período de 04/02/2019 até 04/02/2021

CNPJ

RAZÃO SOCIAL

03.400.081/0001-05

ASKIDUBIWAY SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

Estado:
RJ

Cidade:
RIO DE JANEIRO

23.824.189/0001-32
Estado:
RS

Cidade:
NOVA SANTA RITA

Cidade:
SOUSA

Cidade:
UBA

Cidade:
LAVRAS

Cidade:
DUQUE DE CAXIAS

Cidade:
CAMPO GRANDE

Cidade:
CAMPO GRANDE

Nome de Contato:
Wagner Nogueira

Endereço:
RUA FRANCO DE ALMEIDA, SN

Email:
tanira@vtambiental.com.br

Email:
heliohtvasconcelos@gmail.com

Endereço:
RUA CEL JOSE PEREIRA CAMPOS, 53

Email:
vendas@proambientaltecnologia.com.br

Email:
comercial@ambienteverde.eco.com.br

Telefone:
(19) 2513-5990

Email:
lea@cbccontabil.com.br

CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
Endereço:
RODOVIA PB 321, S/N

Telefone:
(83) 3222-3854 / (84) 9928-0352

Email:
diretoria@crilambiental.com.br

OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA
Endereço:
AVENIDA ENGENHEIRO ANNES SALIM SAAD, 513

Telefone:
(67) 3028-6666

COLECTA RECICLAGEM E GESTAO PLENA DE RESIDUOS S/A
Endereço:
AVENIDA GURY MARQUES, 3023

Telefone:
(67) 3042-3388 / (67) 8222-0303

Endereço:
AV MUXEQUE CHINZARIAN, 26

Cidade:
CAMPO GRANDE

Telefone:
(35) 3826-9038

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA

Estado:
MS

Cidade:

Telefone:
(31) 3033-5099

Telefone:
(21) 2146-4226 / (21) 2544-9035

MS AMBIENTAL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Estado:

Email:
scala@scalacont.com.br

Telefone:
(27) 9998-2918 / (27) 8878-9914

04.139.584/0001-31

20.499.176/0001-47

Telefone:
(31) 3222-2691

AMBIENTE VERDE RESIDUOS LTDA

Cidade:
BELEM DO BREJO DO CRUZ

26.220.274/0001-80
Estado:
MS

Endereço:
AV PERIMETRAL, 2333

Cidade:
PIRATININGA

36.781.037/0003-03
Estado:
MS

Endereço:
ESTRADA DA BARRINHA, S/N

Endereço:
ROD FERNAO DIAS KM 702, S/N

09.234.399/0001-40
Estado:
PB

Email:
rogerio@bureaucontabil.com.br

PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA

01.568.077/0016-01
Estado:
SP

Telefone:
(83) 3222-6012

Endereço:
RUA CAPITAO DOMINGOS CORREA DA ROCHA, 80

16.554.325/0002-37
Estado:
RJ

Email:
icxarao@iemercurio.com.br

GREENTECH SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

06.030.279/0001-32
Estado:
MG

Endereço:
VIA PERIMETRAL, S/N

Cidade:
BELO HORIZONTE

Cidade:
VITORIA

Telefone:
(51) 3452-9000

VT AMBIENTAL LTDA

32.417.784/0001-44
Estado:
ES

Endereço:
RUA A - BR 386 A RUA CARLOS FRAGA, 1255

SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA

23.377.905/0001-80
Estado:
MG

Email:
rigoni@rigoni.cnt.br

TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA

05.266.324/0004-32
Estado:
MG

Telefone:
(21) 2524-5965

VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA

10.482.492/0001-52
Estado:
PB

Endereço:
R DO SENADO, 47

Nome de Contato:
Gabriel

Telefone:
(67) 3383-3275

Email:
celiagomesvilela@hotmail.com

Email:
comercial@msambiental.com

TIBIANO VITORIA AMBIENTAL LTDA
Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:
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CNPJ
RJ

RAZÃO SOCIAL
DUQUE DE CAXIAS

R LAMARAO, 7

08.272.547/0001-58
Estado:
PA

Cidade:
ANANINDEUA

Endereço:
AV RICARDO BORGES, 1498

Cidade:
MARAVILHA

Cidade:
ITAPICURU

Cidade:
IGARAPE-MIRI

Endereço:
R EDINALDO BARROS, 327

Cidade:
FORTALEZA

Cidade:
DUQUE DE CAXIAS

Email:
badaltransporteseservicos@hotmail.com

Telefone:
(85) 3272-4301

Endereço:
R ACRE, 2028

Email:
helder@transagua.com.br

Nome de Contato:
Anderson Moraes

Telefone:
(21) 2179-4500

Endereço:
ESTRADA SANTANA DO AURA, S/N

Cidade:
EUSEBIO

03.788.266/0001-39
Cidade:
NITEROI

Telefone:
(91) 3222-1533 / (91) 3353-1735

Endereço:
R CONDE DE SABARA, 206

Email:
contato@belconta.com.br

Telefone:
(92) 3086-3804

Email:
adm.jvcoletas@gmail.com

BBS PARTNER SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

Cidade:
SAO JOSE DOS CAMPOS

Cidade:
MANAUS

Email:
remolix@hotmail.com

V D DA SILVA - COLETAS DE RESIDUOS

Cidade:
MANAUS

Cidade:
VILA VELHA

Telefone:
(81) 3828-8000

REVERSA AMBIENTAL SERVICOS E COLETORA DE RESIDUOS EIRELI

Cidade:
ANANINDEUA

63.469.811/0001-56

Estado:
RJ

Telefone:
(27) 99907-8705

Endereço:
R CAPITAO PEREIRA LAGO, 389

Cidade:
ARACAJU

06.050.372/0001-09

Estado:
CE

Nome de Contato:
VANDERLI

REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI

32.483.380/0001-59

Estado:
AM

Email:
meag.pa@globo.com

BELMAR BEL DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI

07.914.791/0001-04

Estado:
ES

Email:
contato@emtrestransportes.com.br

Telefone:
(91) 3271-0055

Endereço:
R SOUSA PINTO, 139

18.803.244/0001-78

Estado:
SP

Telefone:
(75) 3430-2132

TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA

27.208.498/0001-39

Estado:
AM

Email:
administrativo@grupotucano.com.br

BADAL TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI

03.895.920/0001-03

Estado:
PA

Telefone:
(49) 3664-0187

Nome de Contato:
JOÃO

Endereço:
R PADRE VITORIO, 152

Cidade:
BOA ESPERANCA

Estado:
SE

Email:
comercial@reciclesa.com.br

E. M. C. LEAO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

01.594.515/0002-00
Estado:
RJ

Nome de Contato:
Juleide Inês D’Agostini

Endereço:
RUA JOSE EPIFANIO DE SOUZA, 145

06.631.006/0001-43
Estado:
CE

Telefone:
(91) 98435-9567

EMTRES EMPRESA DE TRANSPORTE E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA

20.732.283/0001-73
Estado:
ES

Nome de Contato:
MARCELO

Endereço:
AV ALCIDES ANTONIO D'AGOSTINI, 80

11.189.910/0001-80
Estado:
PA

tibianoambiental@outlook.com

T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

14.606.280/0001-90
Estado:
BA

(21) 2081-2347

RECICLE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI

72.332.778/0001-09
Estado:
SC

FLAVIA

Endereço:
R ARMANDO DE OLIVEIRA COBRA, 50

Telefone:
(12) 4141-1720 / (12) 3341-5572

Email:
contato@wcontabilidade.com.br

VISAUTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço:
AV CONSOLACAO, 07

Nome de Contato:
Alexandre

Telefone:
(27) 3244-6673

Email:
alexandre@visautolocacoes.com.br

C M FERREIRA RAMOS EIRELI
Endereço:
R OURO PRETO, 28

Telefone:
(92) 3638-2149

Email:
cmcmanaus@hotmail.com

ECO + SERVICOS AMBIENTAIS E IMOBILIARIA LTDA
Endereço:
R MANUEL JUCA, 75

Telefone:
(85) 3252-5107/ (85) 3252-5107

Email:
plannea@plannea.com.br

OPERACAO RESGATE - TRANSPORTES LTDA
Endereço:
AVENIDA WASHINGTON LUIZ, S/N

Telefone:
(21) 2718-4211

Email:
legaliza@conthabil.com.br
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CNPJ
Estado:
RJ

RAZÃO SOCIAL
Cidade:
NITEROI

Endereço:
AVENIDA WASHINGTON LUIZ, S/N

11.724.406/0001-33
Estado:
PI

Cidade:
TERESINA

Endereço:
RUA ALCIDES FREITAS, 3175

Cidade:
TERESINA

Endereço:
AVENIDA SAO FRANCISCO, 2401/2

Cidade:
DUQUE DE CAXIAS

Endereço:
RUA DEZOITO, 1

Cidade:
SAO LUIS

Cidade:
SANTO INACIO DO PIAUI

Cidade:
SAO LUIS

Cidade:
MASSARANDUBA

Endereço:
R DOUTOR ABEL CAPELA, 195

Email:
celio.oliveira94@ymail.com

Telefone:
(48) 3365-3313

Email:
djames@wgservicos.com

Telefone:
(49) 3323-8360 / (49) 3323-8360

AMBIENTALLIX SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA

Cidade:
PARAISO DO TOCANTINS

Endereço:
AV NORTE SUL, O - MODULO 11 E 12 QD 03A, S/N

Telefone:
(63) 8111-8896

Email:
parreiraneri@ig.com.br

CEFAS SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

Cidade:
SAO PAULO

Endereço:
R PROF ALDO LOCATELLI, 355

Nome de Contato:
ERNANDES

Telefone:
(11) 2594-6513

Email:
cefas.servconst@gmail.com

BIOTEC TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS EIRELI

Cidade:
PARAISO DO TOCANTINS

Endereço:
RUA 03, MODULO 12 BR 153 KM 480, S/N

Telefone:
(63) 3602-1373

ESAGUA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Cidade:
RIO DE JANEIRO

Cidade:
ITAGUAI

Telefone:
(83) 9695-9185

Endereço:
OUTROS ACESSO BR 282/PLINIO ARLINDO DE NES, 150

32.110.850/0001-39

Estado:
RJ

Email:
atendimento@invistacontabil.com.br

SERVIOESTE SERVICOS E TRANSPORTE LTDA

Cidade:
CHAPECO

31.954.621/0001-38

Telefone:
(89) 3462-3362

Telefone:
(98) 3302-7646 / (98) 3302-7646

Endereço:
10A RUA joaquim zeca, 37

Cidade:
FLORIANOPOLIS

18.979.776/0001-60

Estado:
RJ

Email:
comercial@maxtecservicos.com.br

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA

32.743.169/0001-28

Estado:
TO

Telefone:
(98) 2108-0255

JOSE CELIO FERREIRA OLIVEIRA 05198436496

15.062.166/0001-00

Estado:
SP

Nome de Contato:
Rogerio Albino de sousa

Endereço:
RUA MARCOS PARENTE, 654

Endereço:
RUA DOZE, 04

85.363.059/0001-05

Estado:
TO

Email:
atendimento@invistacontabil.com.br

CRISTAIS SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA

17.564.726/0001-50

Estado:
SC

Email:
limplace@limplace.com.br

MAURILIO M DE OLIVEIRA SILVA ME

32.440.573/0001-22

Estado:
SC

Telefone:
(21) 3842-3585

Telefone:
(98) 3236-9816

Endereço:
AV ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, 19

24.024.586/0001-92

Estado:
PB

Email:
contabilistasdeteresina@gmail.com

MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI

11.734.404/0001-25

Estado:
MA

Endereço:
RUA FERREIRA VIANA, 280

Cidade:
SAO LUIS

Estado:
PI

Telefone:
(86) 9957-0880

STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA

05.899.350/0001-55
Estado:
MA

Telefone:
(86) 2107-9292

LIMPLACE COMERCIO E SERVICOS LTDA

01.568.077/0027-64
Estado:
MA

Nome de Contato:
Caros Heitor Alencar de Oliveira

G PACHECO ROCHA

23.907.388/0001-04
Estado:
RJ

Email:
legaliza@conthabil.com.br

CONSTRUTORA WN LTDA

33.221.237/0002-32
Estado:
PI

Telefone:
(21) 2718-4211

Endereço:
AVENIDA JOAO RIBEIRO, 373

Telefone:
(21) 2587-9013

Email:
diretoria@esagua.com.br

LOCTECH LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço:
AVENIDA PREFEITO ISOLDACKSON CRUZ DE BRITO, 158

Nome de Contato:
Paula Gonçalves

Telefone:
(21) 2687-4954

Email:
comercialloctech@gmail.com
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CNPJ
Estado:
RJ

RAZÃO SOCIAL
Cidade:
ITAGUAI

Endereço:
AVENIDA PREFEITO ISOLDACKSON CRUZ DE BRITO, 158

07.147.056/0001-12
Estado:
PE

Cidade:
MORENO

Endereço:
AV DANTAS BARRETO, 2291

Cidade:
RIO DE JANEIRO

Cidade:
TERESINA

Endereço:
R SAO JOSE, 68

Cidade:
MACEIO

Endereço:
R R, SN

Cidade:
MANAUS

Cidade:
MOGI DAS CRUZES

Telefone:
(86) 99922-0001

Nome de Contato:
GEBINAEL

Telefone:
(82) 3351-6363

Telefone:
(92) 9200-9788

Endereço:
AVENIDA LOURENCO DE SOUZA FRANCO, 2662

Endereço:
R ELIZETE ARAGAO CABRAL, 468

Cidade:
ITAGUAI

Endereço:
R JULIO CESAR BRANCA DE LIMA, 80

Endereço:
EST VICINAL DO CUNHA, SN

Endereço:
RUA MANOEL FREIRE CORREA, 584

Cidade:
CARIACICA

13.400.834/0001-36

ESN INCINERACAO DE ITAPERUNA LTDA

Estado:
RJ

Endereço:
RUA MILTON LOPES MONTEIRO, 168

Cidade:
ITAPERUNA

17.278.214/0001-27

Email:
contato@planetalimpo.com

Email:
contemp@oi.com.br

Telefone:
(75) 3641-4772

Email:
contato@spsolucoesambientais.com.br

Telefone:
(27) 3344-5344

Email:
adm@fogtecambiental.com.br

Telefone:
(22) 3824-3240

Email:
fiscal.contabilmed@gmail.com

VITORIA PROTEGE AMBIENTAL LTDA
Cidade:
GOIANIA

07.125.452/0001-49
Cidade:
JAPERI

32.007.908/0001-13
Cidade:
NOVA IGUACU

Cidade:
BRASILIA

Telefone:
(79) 3249-5338

Telefone:
(21) 2688-4428/ (21) 2688-6733

Estado:
ES

Estado:
DF

Email:
www.gsambientais.com.br

SP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Cidade:
SANTO ANTONIO DE JESUS

17.877.244/0001-50

Email:
crrealcomercio@gmail.com

ESGO-JET AMBIENTAL LTDA

FOGTEC SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

Estado:
RJ

Email:
comercial@conserg.com.br

Telefone:
(11) 4722-3991 / (11) 8338-4974 / (11) 2564-9155

Nome de Contato:
NIVIA

27.622.227/0001-25

Estado:
RJ

Email:
comercial@raizsolucoesemresiduos.com.br

PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA

Cidade:
ARACAJU

Estado:
GO

Email:
comercial@gbcs.com.br

WORLD RESIDUOS LTDA

12.351.650/0001-60
Estado:
BA

Nome de Contato:
Felipe

Endereço:
TRAVESSA EUROPIO, 108

17.332.857/0001-01
Estado:
RJ

Telefone:
(21) 3598-6700

R N R REAL EIRELI

09.184.291/0001-90
Estado:
SE

Nome de Contato:
RODRIGO

CONSERG Empreendimentos & Servicos Ambientais Ltda

10.837.412/0001-34
Estado:
SP

Email:
saneape@saneape.com.br

RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA

11.482.958/0001-82
Estado:
AM

Telefone:
(81) 3535-1596

Endereço:
AV DAS AMERICAS, 12900

02.297.645/0001-63
Estado:
AL

Email:
comercialloctech@gmail.com

GB CONSTRUCOES CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

11.703.484/0001-51
Estado:
PI

Telefone:
(21) 2687-4954

SANEAPE SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI

01.274.719/0001-83
Estado:
RJ

Nome de Contato:
Paula Gonçalves

Endereço:
AV PERIMETRAL NORTE, 11284

Telefone:
(62) 8425-8796

INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO S/A
Endereço:
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 35

Telefone:
(21) 2664-8774

Email:
eduardotavares@inovaambiental.com

PEROLA TRANSPORTES LTDA
Endereço:
R LAURO MULLER, 330

Telefone:
(21) 2676-7434/ (21) 2773-8303

Email:
contato@perolaambiental.com.br

TRANSILVA LOCACOES TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA
Endereço:
ST HABITACIONAL SOL NASCENTE, SN

Nome de Contato:
LUCELIA

Telefone:
(61) 3373-2990

Email:
minasentulho@gmail.com
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CNPJ
Estado:
DF

RAZÃO SOCIAL
Cidade:
BRASILIA

Endereço:
ST HABITACIONAL SOL NASCENTE, SN

Nome de Contato:
LUCELIA

02.823.335/0001-35

M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA

Estado:
RN

Endereço:
R SENADOR DINARTE MARIZ, 14

Cidade:
PARNAMIRIM

10.635.663/0001-36
Estado:
BA

Cidade:
ITAPICURU

Endereço:
PC JOSE NATE BATISTA, 35

Cidade:
TAUA

Endereço:
R LULU LIMA, 540

Cidade:
BRASILIA

Email:
diretoriaecoservice@gmail.com

Telefone:
(61) 3967-3011

Email:
licitacao@meruviagens.com.br

CONSITA TRATAMENTO DE RESIDUOS S/A

Cidade:
BELO HORIZONTE

Cidade:
BRASILIA

Email:
dasantos86@hotmail.com

Telefone:
(85) 3093-6775/ (85) 3223-7087

Endereço:
Q SCS QUADRA 08 BLOCO B, 50

Endereço:
R SANTA CATARINA, 894

14.745.075/0001-06
Estado:
DF

Telefone:
(75) 9808-9712

QUADRO CONSTRUCOES E ESTUDOS TECNICOS LTDA

16.565.111/0001-85
Estado:
MG

Email:
administracao@mbempreendimentos.net

ECOSERVICE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

07.044.248/0001-01
Estado:
DF

Telefone:
(84) 3302-2040

Email:
minasentulho@gmail.com

D. M. CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI

13.259.179/0001-48
Estado:
CE

Telefone:
(61) 3373-2990

Nome de Contato:
DUARTE

Telefone:
(31) 2101-0422

Email:
tecnico@consita.com.br

CONFIANCA - ADMINISTRACOES E SERVICOS EIRELI
Endereço:
AVENIDA CENTRAL BLOCO 945, 01

Telefone:
(61) 3386-8509

Email:
confianca.service@terra.com.br

Micro Empresas
Abaixo, encontram-se listados os fornecedores públicos microempresários que apresentaram preços para o produto 19380 Coleta , tratamento lixo - hospitalar
em licitações de outros órgãos da Administração Pública em todos os estados, sem marca definida, de todos os órgãos públicos, podendo ser SRP ou
não, de qualquer quantidade no período de 04/02/2019 até 04/02/2021

CNPJ

RAZÃO SOCIAL

03.400.081/0001-05

ASKIDUBIWAY SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

Estado:
RJ

Cidade:
RIO DE JANEIRO

30.148.905/0001-74
Estado:
GO

Cidade:
GOIANIA

36.819.972/0001-50
Estado:
MG

Endereço:
R DO SENADO, 47

Endereço:
RUA C 160 ESQ COM C 163, SN

Endereço:
R ANTONIO FALABELA, 398

RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI

Estado:
GO

Endereço:
RUA 7, 611

Estado:
DF

Cidade:
BRASILIA

00.995.353/0001-79
Estado:
GO

Cidade:
ANAPOLIS

10.482.492/0001-52

Nome de Contato:
SEBASTIÃO

Telefone:
(62) 3241-8230

Email:
comerciolev@gmail.com

BRUNO EDUARDO MACIEL DE OLIVEIRA 06704332685

30.735.649/0001-11

23.230.795/0001-20

Email:
rigoni@rigoni.cnt.br

COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA

Cidade:
BELO HORIZONTE

Cidade:
GOIANIA

Telefone:
(21) 2524-5965

Nome de Contato:
TERSON

Telefone:
(31) 3222-1323

Telefone:
(62) 3235-8276

Email:
brunomaciel@live.com

Email:
distribuidorarafapaper@hotmail.com

VS - VIEIRA & SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI
Endereço:
Q QR 402 CONJUNTO I, S/N

Telefone:
(61) 4103-3786

Email:
licitavisan@gmail.com

INDCOM AMBIENTAL LTDA
Endereço:
R R5, SN

Nome de Contato:
TAYANE

Telefone:
(62) 3316-1555

Email:
tayane@indcomambiental.com.br

TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA
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CNPJ
Estado:
PB

RAZÃO SOCIAL
Cidade:
SOUSA

Endereço:
VIA PERIMETRAL, S/N

00.810.852/0001-44
Estado:
MG

Cidade:
CONTAGEM

Endereço:
AV DELTA, 14

Cidade:
CAJURU

Endereço:
R BARAO RIBEIRO BARBOSA, 455

Cidade:
VILA VELHA

Cidade:
CURITIBA

Cidade:
PEDRAS DE FOGO

Endereço:
FAZENDA BICA, SN

Cidade:
PINHAIS

Email:
mribeiro@ultrasol.com.br

Email:
tanira@vtambiental.com.br

Endereço:
AVENIDA DAS PALMEIRAS, SN

Telefone:
(62) 4141-5010 / (62) 3639-0247

Email:
contato@recol.eco.br

Endereço:
R GOVERNADOR VALADARES, 904

Endereço:
RUA FRANCO DE ALMEIDA, SN

Telefone:
(33) 3511-2235/ (33) 3511-1468

Email:
josecarlos@emitel.com.br

Telefone:
(21) 2146-4226 / (21) 2544-9035

Email:
comercial@ambienteverde.eco.com.br

RT COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Endereço:
Q CNB 14 LOTE 02, SN

Nome de Contato:
José Laurêncio Ribeiro Rocha

Telefone:
(61) 3254-1021

Email:
modernaltda@gmail.com

LOCADORA MENDES LTDA

Cidade:
BELO HORIZONTE

Cidade:
CAMPO GRANDE

Email:
heliohtvasconcelos@gmail.com

AMBIENTE VERDE RESIDUOS LTDA

Cidade:
DUQUE DE CAXIAS

Cidade:
BRASILIA

Telefone:
(27) 9998-2918 / (27) 8878-9914

LIMPIM SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI

Cidade:
ITAMBACURI

06.183.150/0001-64

Telefone:
(31) 3033-5099

Endereço:
RUA CAPITAO DOMINGOS CORREA DA ROCHA, 80

04.139.584/0001-31
Estado:
MS

Telefone:
(21) 2633-5299

GREENTECH SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

09.339.471/0001-01
Estado:
MG

Nome de Contato:
Marcos Ribeiro

Endereço:
AV PERIMETRAL, 2333

Cidade:
APARECIDA DE GOIANIA

10.336.598/0001-48
Estado:
DF

Email:
pbambiental@pbambiental.com.br

RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

16.554.325/0002-37
Estado:
RJ

Email:
marcello@afftransportes.com.br

VT AMBIENTAL LTDA

18.800.203/0001-28
Estado:
MG

Telefone:
(41) 3376-7655

Telefone:
(83) 3578-7735 / (83) 9880-3771 / (83) 3578-7738

Endereço:
R JAGUARAIVA, 49

Cidade:
BELO HORIZONTE

Cidade:
VITORIA

Nome de Contato:
Marcelo Faleiro

ULTRASOL AMBIENTAL LTDA

32.417.784/0001-44
Estado:
ES

Email:
administrativo@contare.srv.br

PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

73.797.383/0001-44
Estado:
GO

Telefone:
(27) 3065-9505

Endereço:
R CARLOS ESSENFELDER, 3349

23.377.905/0001-80
Estado:
MG

Email:
contato@mmresiduos.com.br

TRANSPORTES AFF LTDA

03.572.841/0001-61
Estado:
PR

Email:
comercial@oxigas.com.br

Telefone:
(16) 3667-3132/ (19) 3666-5757

Endereço:
R PIRACICABA, 300

13.992.299/0001-50
Estado:
PB

Telefone:
(31) 3391-1889

ILHATEC SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI

04.890.049/0001-18
Estado:
PR

Nome de Contato:
Bruno Marcos de Sá Dias

MARTINS & MONTI TRANSPORTES E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA

18.230.967/0001-25
Estado:
ES

Email:
rogerio@bureaucontabil.com.br

OXIGAS RESIDUOS ESPECIAIS LTDA

04.657.685/0001-02
Estado:
SP

Telefone:
(83) 3222-6012

Endereço:
R URUCANGA, 170

Telefone:
(31) 3046-2934/ (31) 9282-2715

Email:
raldcontabil@yahoo.com.br

MS AMBIENTAL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Endereço:
AV MUXEQUE CHINZARIAN, 26

Nome de Contato:
Gabriel

Telefone:
(67) 3383-3275

Email:
comercial@msambiental.com

MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI
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CNPJ
Estado:
PR

RAZÃO SOCIAL
Cidade:
SIQUEIRA CAMPOS

20.289.535/0001-31
Estado:
SP

Cidade:
AMERICANA

Cidade:
DUQUE DE CAXIAS

Cidade:
ITAPICURU

Cidade:
IGARAPE-MIRI

Nome de Contato:
FLAVIA

Endereço:
R PADRE VITORIO, 152

Cidade:
ITAJUBA

Endereço:
A ESTRADA MUNICIPAL MIGUEL ANTONIO MORAES, S/N

Cidade:
JAMBEIRO

Endereço:
RUA MARGARIDA DELLAY WYSLING, 450

Email:
contato@emtrestransportes.com.br

Email:
meag.pa@globo.com

Nome de Contato:
FABIO

Nome de Contato:
SILVIA

Telefone:
(35) 3622-7171

Email:
contato@agitsa.com.br

Telefone:
(12) 3911-1027

Email:
comercial@recintec.com.br

GREEN HI TECH SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Cidade:
MIGUEL PEREIRA

Endereço:
R COMANDANTE PAULO EMILIO, 3787

Nome de Contato:
WALLACE

Telefone:
(24) 2484-0927

Email:
ghtdiradm@gmail.com

BADAL TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI

Cidade:
BOA ESPERANCA

Endereço:
R EDINALDO BARROS, 327

Nome de Contato:
VANDERLI

Telefone:
(27) 99907-8705

Email:
badaltransporteseservicos@hotmail.com

J P DE SOUZA

Cidade:
MARTINS SOARES

Endereço:
CORREGO DOS BATISTAS, SN

Endereço:
AC LINHA C-55, KM 02, LOTE 01/A1, GLEBA 03, S/N

Cidade:
ARIQUEMES

01.594.515/0002-00

Telefone:
(33) 3331-1508

Telefone:
(69) 3536-1121

Email:
etica_moises@yahoo.com.br

Email:
capitaoreg1@capitaoassessoria.com.br

BELMAR BEL DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI

Cidade:
DUQUE DE CAXIAS

26.522.047/0001-09

Endereço:
R CAPITAO PEREIRA LAGO, 389

Nome de Contato:
Anderson Moraes

Telefone:
(21) 2179-4500

CETRILIFE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE LTDA

Cidade:
CHAPECO

Endereço:
ESTRADA MUNICIPAL EMC 364, SN

12.666.077/0001-84

Telefone:
(49) 3322-8400 / (49) 3323-8400 / (49) 3322-8400

Email:
celuppi@celuppi.com.br

LOK - SERVICOS DE LOCACAO E CONSTRUTORA EIRELI

Cidade:
GUACUI

03.895.920/0001-03
Estado:

Telefone:
(75) 3430-2132

RECINTEC TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTDA

Estado:
RO

Estado:
ES

Email:
tibianoambiental@outlook.com

Telefone:
(91) 3271-0055

LV SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Estado:
SC

Telefone:
(21) 2081-2347

Nome de Contato:
JOÃO

15.868.091/0001-59

Estado:
RJ

Email:
rodrigo@solbrasilambiental.com.br

AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

12.628.257/0001-71
Estado:
MG

Telefone:
(67) 3387-0021

E. M. C. LEAO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

20.732.283/0001-73
Estado:
ES

Endereço:
R LAMARAO, 7

Endereço:
RUA JOSE EPIFANIO DE SOUZA, 145

15.825.031/0001-59
Estado:
RJ

Nome de Contato:
RODRIGO

EMTRES EMPRESA DE TRANSPORTE E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA

14.025.588/0001-42
Estado:
SP

Email:
alvorada.cont@hotmail.com

TIBIANO VITORIA AMBIENTAL LTDA

08.774.904/0001-86
Estado:
MG

Telefone:
(19) 3461-2784

Endereço:
AV DOUTOR PAULO ADOLFO BERNARD, 372

11.189.910/0001-80
Estado:
PA

Endereço:
AV DO ALGODAO, 504

Cidade:
CAMPO GRANDE

14.606.280/0001-90
Estado:
BA

Email:
administracao@medictecambiental.com.br

SOL BRASIL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

20.499.176/0001-47
Estado:
RJ

Telefone:
(43) 3571-2003

BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI

14.755.914/0001-77
Estado:
MS

Endereço:
AV MARGINAL, 4579

Endereço:
RUA JACY GRIPP, SN

Telefone:
(28) 3553-4359 / (28) 3553-3899

Email:
lok.construtora@gmail.com

REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI
Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:
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CNPJ

RAZÃO SOCIAL

SE

ARACAJU

27.208.498/0001-39
Estado:
PA

Cidade:
ANANINDEUA

Cidade:
VILA VELHA

Cidade:
JI-PARANA

Cidade:
MANAUS

Cidade:
FORTALEZA

10.729.284/0001-05
Cidade:
SANTAREM

11.724.406/0001-33
Estado:
PI

Cidade:
TERESINA

07.194.788/0001-63
Estado:
PI

Cidade:
TERESINA

33.221.237/0002-32
Estado:
PI

Cidade:
TERESINA

05.869.279/0001-68
Estado:
SC

Telefone:
(92) 3086-3804

Email:
adm.jvcoletas@gmail.com

BBS PARTNER SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
Endereço:
R ARMANDO DE OLIVEIRA COBRA, 50

Endereço:
AV CONSOLACAO, 07

Telefone:
(12) 4141-1720 / (12) 3341-5572

Email:
contato@wcontabilidade.com.br

Cidade:
ARARANGUA

Nome de Contato:
Alexandre

Telefone:
(27) 3244-6673

Email:
alexandre@visautolocacoes.com.br

ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI

Cidade:
ARACATUBA

13.081.242/0001-07

Estado:
PA

Email:
legal@llxconsultoria.com.br

VISAUTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

06.050.372/0001-09

Estado:
CE

Email:
borgescontab@terra.com.br

Telefone:
(19) 3884-9444

Endereço:
R CONDE DE SABARA, 206

Cidade:
SAO JOSE DOS CAMPOS

13.273.219/0001-06

Estado:
AM

Telefone:
(37) 3353-1092

Endereço:
AVENIDA IRENE KARCHER, 1201

Cidade:
MANAUS

Estado:
SP

Email:
contato@belconta.com.br

V D DA SILVA - COLETAS DE RESIDUOS

04.162.170/0001-23

Estado:
RO

Endereço:
AVENIDA JUCA PINTO, 1136

Cidade:
PAULINIA

32.483.380/0001-59
Estado:
ES

Telefone:
(91) 3222-1533 / (91) 3353-1735

APLIQUIM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

07.914.791/0001-04
Estado:
SP

Endereço:
ESTRADA SANTANA DO AURA, S/N

Cidade:
IGUATAMA

18.803.244/0001-78
Estado:
AM

remolix@hotmail.com

AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA

54.097.159/0002-86
Estado:
SP

(81) 3828-8000

REVERSA AMBIENTAL SERVICOS E COLETORA DE RESIDUOS EIRELI

11.399.773/0001-09
Estado:
MG

R ACRE, 2028

Endereço:
AV WALDIR FELIZOLA DE MORAES, 1211

Telefone:
(18) 3624-1480

M. X. P. USINA DE INCINERACAO DE RESIDUOS LTDA
Endereço:
RUA D, S/N

Telefone:
(69) 3421-3520 / (69) 3422-1368 / (69) 3421-3520

Email:
lamar.cnt@uol.com.br

C M FERREIRA RAMOS EIRELI
Endereço:
R OURO PRETO, 28

Telefone:
(92) 3638-2149

Email:
cmcmanaus@hotmail.com

G R SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA
Endereço:
ROD BR 116, 3020

Nome de Contato:
YAMBA

Telefone:
(85) 3119-9254

Email:
grstransportes@grstransportes.com.br

PABLO A DOS SANTOS EIRELI
Endereço:
AV SERGIO HENN, 183

Telefone:
(93) 3017-1313

Email:
contatos@pontodaconstrucao.com

CONSTRUTORA WN LTDA
Endereço:
RUA ALCIDES FREITAS, 3175

Nome de Contato:
Caros Heitor Alencar de Oliveira

Telefone:
(86) 2107-9292

LIMPSERV EIRELI
Endereço:
R EPITACIO PESSOA, 1079

Telefone:
(86) 3221-1311

Email:
s.externocraveiro@gmail.com

G PACHECO ROCHA
Endereço:
AVENIDA SAO FRANCISCO, 2401/2

Telefone:
(86) 9957-0880

Email:
contabilistasdeteresina@gmail.com

COLIX SOLUCOES PARA RESIDUOS LTDA
Endereço:
R AUGUSTO PEREIRA FRAGNANI, 341

Telefone:
(48) 3524-6596/ (48) 3524-1109

Email:
ioda@contato.net
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CNPJ
Estado:
SC

RAZÃO SOCIAL
Cidade:
ARARANGUA

07.941.147/0001-25
Estado:
RJ

Estado:
RN

Endereço:
R EDGARD WERNECK, 588

Telefone:
(21) 2481-4671

Endereço:
RUA FERREIRA VIANA, 280

Telefone:
(21) 3842-3585

Endereço:
ESTRADA RN 313, 82

HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA

Estado:
PR

Endereço:
R FRANCISCO PIRES DA ROCHA, 309

Estado:
PI

Estado:
MS

Estado:
SC

Estado:
GO

Estado:
SC

Estado:
SP

Estado:
RJ

Cidade:
DUQUE DE CAXIAS

85.363.059/0001-05
Estado:
SC

Cidade:
CHAPECO

24.143.709/0001-04
Estado:
GO

Cidade:
GOIANIA

Telefone:
(83) 9695-9185

Endereço:
R C - FIRENZE BUSINESS PARK, 00

Email:
sac@sancristo.com

Email:
celio.oliveira94@ymail.com

Telefone:
(48) 3035-6061/ (48) 9166-3956

Email:
cvosaida@terra.com.br

BIO LOGUS AMBIENTAL EIRELI
Endereço:
RUA IPORA, 258

Telefone:
(62) 8423-6682

Email:
granoassessoria@gmail.com

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
Endereço:
R DOUTOR ABEL CAPELA, 195

Telefone:
(48) 3365-3313

Email:
djames@wgservicos.com

MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS EIRELI
Endereço:
AV CAUAXI, 293

Telefone:
(11) 98951-1614

Email:
lc_marimax@terra.com.br

FGP ANDRADE TRANSPORTES E LOCACAO LTDA
Endereço:
EST DO ROSARIO, SN

Nome de Contato:
LEICIR

Telefone:
(21) 3900-9791

Email:
licitacao@fgptransportes.com.br

SERVIOESTE SERVICOS E TRANSPORTE LTDA
Endereço:
OUTROS ACESSO BR 282/PLINIO ARLINDO DE NES, 150

Telefone:
(49) 3323-8360 / (49) 3323-8360

HP ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
Endereço:
AVENIDA OESTE, SN

Telefone:
(62) 3288-7487

01.195.098/0001-42

R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Estado:
PA

Endereço:
R 24, S/N

Cidade:
RIO MARIA

Telefone:
(67) 3021-1592

GETECMA - GESTAO E TECNOLOGIA EM MEIO AMBIENTE LTDA

Cidade:
BARUERI

16.478.942/0001-10

Nome de Contato:
Gustavo

Endereço:
10A RUA joaquim zeca, 37

Cidade:
FLORIANOPOLIS

20.339.865/0001-94

Telefone:
(89) 3462-3362

JOSE CELIO FERREIRA OLIVEIRA 05198436496

Cidade:
GOIANIA

17.564.726/0001-50

Email:
vendas.hortoplus@hotmail.com

Endereço:
RUA MARCOS PARENTE, 654

Endereço:
ROD BR 463 KM 12, SN

Cidade:
PALHOCA

26.484.921/0001-60

Telefone:
(42) 3629-1642

SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI

Cidade:
MASSARANDUBA

10.353.830/0001-56

Email:
alpha.sercons@gmail.com

MAURILIO M DE OLIVEIRA SILVA ME

Cidade:
DOURADOS

32.440.573/0001-22
Estado:
PB

Nome de Contato:
LERIDIANE

Cidade:
SANTO INACIO DO PIAUI

14.147.098/0001-19

Email:
limplace@limplace.com.br

Telefone:
(84) 2010-4389 / (84) 3211-3136

17.676.642/0001-08

11.734.404/0001-25

Email:
carlos.mesmo@uol.com.br

ALPHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Cidade:
PARNAMIRIM

Cidade:
GUARAPUAVA

Email:
ioda@contato.net

LIMPLACE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Cidade:
DUQUE DE CAXIAS

14.104.393/0001-98

Telefone:
(48) 3524-6596/ (48) 3524-1109

2MC TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

Cidade:
RIO DE JANEIRO

23.907.388/0001-04
Estado:
RJ

Endereço:
R AUGUSTO PEREIRA FRAGNANI, 341

Nome de Contato:
CARLOS HENRIQUE

Telefone:
(94) 99145-1542

Email:
l.carvalhocontabil@hotmail.com

Email:
rrempreendimentosriomaria@hotmail.com
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CNPJ
Estado:
PA

RAZÃO SOCIAL
Cidade:
RIO MARIA

Endereço:
R 24, S/N

15.062.166/0001-00
Estado:
TO

Cidade:
PARAISO DO TOCANTINS

Cidade:
PELOTAS

Endereço:
AV NORTE SUL, O - MODULO 11 E 12 QD 03A, S/N

Endereço:
R MARECHAL DEODORO, 567

Telefone:
(53) 3227-0776

Endereço:
RUA TREZE DE JUNHO, SN

CEFAS SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

Estado:
SP

Endereço:
R PROF ALDO LOCATELLI, 355

Cidade:
SAO PAULO

17.286.218/0001-57

Cidade:
CAXIAS DO SUL

Cidade:
ITAPERUNA

Cidade:
DUQUE DE CAXIAS

Cidade:
PARAISO DO TOCANTINS

Telefone:
(22) 3824-4323

Email:
contato@nativitta.com.br

Endereço:
RUA 03, MODULO 12 BR 153 KM 480, S/N

Telefone:
(63) 3602-1373

Nome de Contato:
Paula Gonçalves

Telefone:
(21) 2687-4954

Email:
comercialloctech@gmail.com

Endereço:
RUA ALTEROSA, 464

Telefone:
(17) 3531-6900

Email:
contdalva@terra.com.br

SANEAPE SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI

01.274.719/0001-83

Endereço:
AV DANTAS BARRETO, 2291

Telefone:
(81) 3535-1596

Email:
saneape@saneape.com.br

GB CONSTRUCOES CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Cidade:
RIO DE JANEIRO

Endereço:
AV DAS AMERICAS, 12900

Nome de Contato:
RODRIGO

Telefone:
(21) 3598-6700

Email:
comercial@gbcs.com.br

BERGAMASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Estado:
AM

Estado:
PR

Email:
guilherme@lmambiental.com

LUIS ANTONIO FERRASSA

Cidade:
MORENO

02.514.193/0001-24

Nome de Contato:
DOACYR

Endereço:
AVENIDA PREFEITO ISOLDACKSON CRUZ DE BRITO, 158

Cidade:
CATANDUVA

02.655.275/0001-99

Telefone:
(21) 3632-2334

LOCTECH LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

07.147.056/0001-12

Estado:
RJ

Email:
grupoafra@grupoafra.com.br

BIOTEC TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS EIRELI

34.113.700/0001-04

Estado:
PE

Endereço:
AVENIDA CARMEM MIRANDA, 00

Endereço:
R LUZIA VIEIRA HENRIQUES, 270

31.954.621/0001-38

Estado:
SP

Telefone:
(21) 2507-2874 / (21) 2507-2874

NATIVITTA PLANEJAMENTOS PROJETOS E GERENCIAMENTO EM SAUDE E AMBIENTE LTDA

Cidade:
ITAPERUNA

Cidade:
ITAGUAI

Telefone:
(54) 3027-4517

COP SERVICE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

18.979.776/0001-60

Estado:
RJ

Email:
cefas.servconst@gmail.com

Endereço:
R EVARISTO DE ANTONI, 2061

Endereço:
ESTRADA DO BAMBUI, S/N

11.049.077/0001-72

Estado:
TO

Telefone:
(11) 2594-6513

PORTAL TRANSPORTE E COMERCIO DE RESIDUOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

29.480.749/0001-65

Estado:
RJ

Nome de Contato:
ERNANDES

Email:
nathancontador@gmail.com

SELO VERDE CONSULTORIA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA.

18.770.328/0001-52

Estado:
RJ

Email:
parreiraneri@ig.com.br

Email:
colmarpereira@bol.com.br

Telefone:
(21) 2776-8246

32.743.169/0001-28

Estado:
RJ

Telefone:
(63) 8111-8896

L & M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

Cidade:
DUQUE DE CAXIAS

Estado:
RS

Email:
rrempreendimentosriomaria@hotmail.com

JOSUE REIS & CIA LTDA

21.161.821/0001-80
Estado:
RJ

Telefone:
(94) 99145-1542

AMBIENTALLIX SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA

06.790.213/0001-40
Estado:
RS

Nome de Contato:
CARLOS HENRIQUE

Cidade:
MANAUS

Endereço:
TR OLARIA, 201

GAAP GERENCIADORA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA
Cidade:
FOZ DO IGUACU

Endereço:
RUA JOSE DO PATROCINIO, 187

Telefone:
(45) 9133-6492
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CNPJ

RAZÃO SOCIAL

Estado:
PR

Cidade:
FOZ DO IGUACU

00.570.460/0001-55
Estado:
RS

Cidade:
PORTO ALEGRE

Endereço:
AV PLINIO BRASIL MILANO, 805

Cidade:
BRASILIA

Endereço:
SETOR STRC/SUL TRECHO 02 CONJ C LOTE 03 PARTE B, S/N

Cidade:
RECIFE

Endereço:
RUA MOACIR ALBUQUERQUE, 327

Cidade:
RIO DE JANEIRO

Cidade:
TERESINA

Cidade:
MANAUS

Cidade:
AREALVA

Cidade:
MANAUS

21.508.306/0001-23
Cidade:
SAO LUIS

10.837.412/0001-34
Estado:
SP

Cidade:
MOGI DAS CRUZES

09.184.291/0001-90
Estado:
SE

Cidade:
ARACAJU

Email:
saec@msinternet.com.br

Telefone:
(86) 99922-0001

Email:
comercial@raizsolucoesemresiduos.com.br

Endereço:
RODOVIA BR 135, KM 227

Endereço:
R JOVITA MENEZES, 30

Telefone:
(99) 3663-0000

Telefone:
(31) 3354-4419

Email:
islon.bh@terra.com.br

A DA SILVA LEITE & CIA LTDA
Endereço:
R TUCANDIRA, 24

Nome de Contato:
ALEX

Telefone:
(92) 3654-2039

Email:
comercialmanauslimpa@gmail.com

OASIS PETROPOLIS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA
Endereço:
AVENIDA INDUSTRIAL, 595

Telefone:
(14) 3296-1272 / (14) 3296-1272 / (14) 3296-1272

Email:
escprog@uol.com.bnr

R N R REAL EIRELI
Endereço:
TRAVESSA EUROPIO, 108

Telefone:
(92) 9200-9788

Email:
crrealcomercio@gmail.com

H2N ENGENHARIA LTDA
Endereço:
R DO MARACUJA (RES MAGNOLIA), 100

Telefone:
(98) 3302-7781

Email:
diretoria@h2neng..com.br

WORLD RESIDUOS LTDA
Endereço:
AVENIDA LOURENCO DE SOUZA FRANCO, 2662

Telefone:
(11) 4722-3991 / (11) 8338-4974 / (11) 2564-9155

Email:
www.gsambientais.com.br

PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA
Endereço:
R ELIZETE ARAGAO CABRAL, 468

17.332.857/0001-01

ESGO-JET AMBIENTAL LTDA

Estado:
RJ

Endereço:
R JULIO CESAR BRANCA DE LIMA, 80

Cidade:
ITAGUAI

Telefone:
(67) 3026-1818

AKAI-LOCADORA DE CACAMBAS LTDA

Cidade:
CONTAGEM

11.482.958/0001-82

Estado:
MA

Nome de Contato:
Felipe

Cidade:
PERITORO

13.031.486/0001-77

Estado:
AM

Email:
www.jrgermano@germano.com.br

C&E GESTAO AMBIENTAL LTDA

01.330.827/0001-26

Estado:
SP

Email:
capitaldaconstrucao@hotmail.com

Telefone:
(21) 2260-5345

Endereço:
R TALLES, 104

Endereço:
R SAO JOSE, 68

02.493.473/0001-01

Estado:
AM

Telefone:
(61) 3462-0100

RAIZ SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA

32.879.596/0001-38

Estado:
MG

Telefone:
(81) 3224-1905

Endereço:
R FELIZARDO FORTES, 324

Cidade:
CAMPO GRANDE

Estado:
MA

Nome de Contato:
José Sandro Leite dos Santos

SAEINFO INFORMATICA S/S LTDA

11.703.484/0001-51
Estado:
PI

Email:
carlamato@cpovo.net

RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA

03.331.556/0001-59
Estado:
MS

Telefone:
(51) 3061-0921

CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI

00.832.221/0001-26
Estado:
RJ

Nome de Contato:
Carla Gonçalves Amato

HILLUX COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

19.299.794/0001-64
Estado:
PE

Telefone:
(45) 9133-6492

AMATO PAISAGISMO LTDA

09.614.342/0001-76
Estado:
DF

Endereço:
RUA JOSE DO PATROCINIO, 187

Nome de Contato:
NIVIA

Telefone:
(79) 3249-5338

Telefone:
(21) 2688-4428/ (21) 2688-6733

Email:
contato@planetalimpo.com

Email:
contemp@oi.com.br
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CNPJ
Estado:
RJ

RAZÃO SOCIAL
Cidade:
ITAGUAI

Endereço:
R JULIO CESAR BRANCA DE LIMA, 80

16.668.465/0001-55
Estado:
BA

Cidade:
GUANAMBI

Endereço:
ROD BR 030, KM 9, S/N

Cidade:
CARIACICA

Endereço:
RUA MANOEL FREIRE CORREA, 584

17.278.214/0001-27

Endereço:
RUA MILTON LOPES MONTEIRO, 168

Cidade:
GOIANIA

Endereço:
R FERREIRA PENA, 661

Cidade:
MANAUS

17.877.244/0001-50
Cidade:
BRASILIA

13.259.179/0001-48
Cidade:
TAUA

07.044.248/0001-01
Cidade:
BRASILIA

14.745.075/0001-06
Estado:
DF

Telefone:
(22) 3824-3240

Email:
fiscal.contabilmed@gmail.com

Telefone:
(62) 8425-8796

Estado:
AM

Estado:
DF

Email:
adm@fogtecambiental.com.br

Endereço:
AV PERIMETRAL NORTE, 11284

SANTOS E POSSIMOSER - SERVICOS MEDICOS LTDA

Estado:
CE

Telefone:
(27) 3344-5344

VITORIA PROTEGE AMBIENTAL LTDA

09.191.266/0001-33

Estado:
DF

Email:
gbiambier@gmail.com

ESN INCINERACAO DE ITAPERUNA LTDA

Cidade:
ITAPERUNA

Estado:
GO

Telefone:
(77) 3451-3772/ (77) 9106-5433

FOGTEC SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

13.400.834/0001-36
Estado:
RJ

Email:
contemp@oi.com.br

GBI AMBIER EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA

27.622.227/0001-25
Estado:
ES

Telefone:
(21) 2688-4428/ (21) 2688-6733

Cidade:
BRASILIA

Telefone:
(92) 3238-7372/ (92) 3238-7372

Email:
dinamicaserv_contabil@hotmail.com

TRANSILVA LOCACOES TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA
Endereço:
ST HABITACIONAL SOL NASCENTE, SN

Nome de Contato:
LUCELIA

Telefone:
(61) 3373-2990

Email:
minasentulho@gmail.com

ECOSERVICE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Endereço:
R LULU LIMA, 540

Telefone:
(85) 3093-6775/ (85) 3223-7087

Email:
diretoriaecoservice@gmail.com

QUADRO CONSTRUCOES E ESTUDOS TECNICOS LTDA
Endereço:
Q SCS QUADRA 08 BLOCO B, 50

Telefone:
(61) 3967-3011

Email:
licitacao@meruviagens.com.br

CONFIANCA - ADMINISTRACOES E SERVICOS EIRELI
Endereço:
AVENIDA CENTRAL BLOCO 945, 01

Telefone:
(61) 3386-8509

Email:
confianca.service@terra.com.br
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DESPACHO CONJUNTO DE AUTUAÇÃO DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO E DESPACHO AO CORPO JURÍDICO

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Renata Fernandes De Sousa Lins.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 4338-03D3-502C-D6F0.

PARA:
Processo Administrativo:
Pregão Presencial SRP:
ID Banco do Brasil:
OBJETO:

GABINETE DA PREFEITA
001/2021
001/2021
854184
Contratação de pessoa jurídica e equiparadas para
prestação de Serviços de Coleta, transporte externo,
tratamento e destinação final de resíduos do grupo A
Biológicos/Infectantes), Grupo B (Químicos), Grupo E
(Perfurocortantes) provenientes das atividades de saúde do
munícipio de Trindade/PE.

A Ilma. Sra. Maria Renata Fernandes de Sousa Lins,
Presidente da Comissão Permanente de Licitações e Pregoeira da Prefeitura Municipal de
Trindade/PE e seus Fundos, conforme decreto 015/2021, na forma da lei, etc. passa
despachar o presente processo em sua totalidade a origem – Gabinete da Prefeita, na
virtude que o mesmo foi deserta, para que a solicitante tome as providencias que entender
necessário.

Trindade/PE, 09 de fevereiro de 2021.

(Assinado Digitalmente)
MARIA RENATA FERNANDES DE SOUSA LINS
Presidente da CPL e Pregoeiro

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para
verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/4338-03D3-502CD6F0 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se
este documento é válido.

Código para verificação: 4338-03D3-502C-D6F0
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O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/02/2021 é(são) :

Maria Renata Fernandes De Sousa Lins - 067.***.***-40 em
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Tipo: Certificado Digital

10/02/2021

Município de Trindade

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TRINDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE - GABINENTE DA PREFEITA
RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Trindade-PE, in fine, no uso
de suas atribuições legais torna público o resultado do Pregão
Eletrônico 001/2021, Processo Administrativo 001/2021, cujo objeto
é:Contratação de pessoa jurídica e equiparadas para prestação de
Serviços de Coleta, transporte externo, tratamento e destinação final
de resíduos do grupo A Biológicos/Infectantes), Grupo B (Químicos),
Grupo E (Perfurocortantes) provenientes das atividades de saúde do
munícipio de Trindade/PE. Resultado: deserto.
MARIA RENATA FERNANDES SOUSA LINS
Pregoeira.
Publicado por:

Maria Renata Fernandes de Sousa Lins
Código Identificador:64D97761
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado
de Pernambuco no dia 10/02/2021. Edição 2769
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/

www.diariomunicipal.com.br/amupe/materia/64D97761/03AGdBq27hQytGjh2zyZtwgHALyCcFW3GiugwSMEfnmDeL0uf5cuQImhMvXKp0PDEZE…
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23/03/2021

LICON - Licitações

Unidade Jurisdicionada: 159.001 - Prefeitura Municipal de Trindade
Pendências na Formalização - Dados do Edital/Carta Convite/Termo
de Dispensa/Termo de Inexigibilidade do Processo Licitatório nº 1 / 2021
A formalização não pode ser realizada. Corrija os dados do Edital / Carta Convite
/ Termo de Dispensa/Inexigibilidade do processo licitatório de acordo com as
pendências encontradas.
Pendência(s)

1

2

Os seguintes dados obrigatórios devem ser preenchidos ou a formalização não poderá ser
efetivada:
Dotação Orçamentária
Os seguintes dados do orçamento estimativo são obrigatórios para a característica Por
Lotes:
O cadastramento de pelo menos um item para cada lote é obrigatório
Fechar

Imprimir

https://sistemas.tce.pe.gov.br/liconExterno/processoLicitatorioAction.do?operacao=exibirPendenciasEditalProcessoLicitatorio
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