
ESPIRITO SANTO

EDITAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, ES 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2020
(Processo Administrativo n°0003526/2020)

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, sediada na RUA 
DEOLINDO DAZILIO, 40  - CENTRO - BARRA DE SAO FRANCISC0 - ES -  CEP: 29800-000, Iinscrito no CNPJ: 
14.700.048/0001-17, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos 
termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto  nº 7.746, de 
05 de junho de 2012, do Decreto Municipal nº 228 de 19 de julho de 2019,  da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 09 de junho de 2020
Horário: 09:00 Horas
Local: Portal de Compras do Governo Federal - www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviços continuados de gerenciamento de resíduos da saúde, infectantes 
(Classe A), químicos (Classe B), e perfuro-cortantes (Classe E), incluindo a coleta externa, o transporte, e a 
destinação final, conforme Termo de Referência.

1.2. A licitação será por meio de um único item, conforme Termo de Referência.

1.3 É possível que existam divergências entre as especificações do Item constante neste edital e no 
CATMAT. Neste caso, ficam todos os lcitantes, desde já, cientes de que prevalecerão SEMPRE as especificações 
constantes no Edital e Termo de Referência.

1.4   O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e 
seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no 
orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE para o exercício de 2020 na classificação abaixo:

2.1.1. Programa/Atividade: 090001.1030100402.069 - Manutenção de Outros Programas e Unidades de 
Atenção Básica; 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Ficha - 0000047; Fonte: 
22140000000.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados 
na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br <https://imsva91-
ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-
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70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-
6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f>, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como 
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, 
excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
3.4. É de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do sistema, cabendo-lhe zelar por todas as 
transações efetuadas diretamente ou por seu representante.
3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los 
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração 
dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 
licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, 
conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
4.1.2. Este certame licitatório será destinado exclusivamente á microempresas e empresas de pequeno porte, nos 
termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as 
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural 
pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
4.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 
responder administrativa ou judicialmente;
4.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
4.3.5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;
4.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-
TCU-Plenário).

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará "sim" ou "não" em campo próprio do sistema 
eletrônico, relativo às seguintes declarações: 
4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir 
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 
4.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
4.4.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores; 
4.4.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 
4.4.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de 
setembro de 2009.
4.4.6. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando 
o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
4.4.7. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     reserva de cargos prevista em 
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 
previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei 
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e neste Edital.

5 . DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos 
de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 
documentação. 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de 
chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado 
aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda 
que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5. Incumbirá ao licitante 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 quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 
habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que 
somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. Valor unitário e total do item;

6.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: 
indicando, no que for aplicável; 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade 
do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações 
públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
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7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e 
local indicados neste Edital.

7.2.   O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real 
por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito 
na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase 
de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo VALOR TOTAL do item.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as 
regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser   de  R$ 10,00 (dez reais).
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7.9 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.10 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 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.

7.11 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 
intermediários.

7.12 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 
automaticamente.

7.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, 
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 
consecução do melhor preço.

7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 
primeiro lugar.

7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico 
poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a 
sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo 
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

7.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.19. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 
2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.19.1. no pais;

7.19.2. por empresas brasileiras; 

7.19.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.19.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência 
ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.20. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os 
lances empatados. 

7.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.21.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.21.2. O pregoeiro poderá solicitar ao licitante melhor classificado que, no prazo de duas horas, envie a proposta 
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adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

7.22. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em 
seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado 
(Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível.

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor 
zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que 
o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.3. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, 
assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.4. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a sua 
continuidade.

8.5. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance 
mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das 
previstas neste Edital.

8.5.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com 
o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.5.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.6. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o 
disposto neste Edital. 

9. DA HABILITAÇÃO  

9.1.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante 
utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à 
data prevista para recebimento das propostas;

9.1.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na 
data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 
documentação atualizada.

9.1.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios 
eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), 
conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
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9.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 
sistema, no prazo mínimo de duas horas, sob pena de inabilitação.

9.3. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos 
documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.4. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente 
permitidos.

9.5. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, 
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.5.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes 
ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.6. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação 
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.8. Habilitação jurídica: 

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 
Comercial da respectiva sede;

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 
Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 
documento comprobatório de seus administradores;

9.8.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de 
sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.8.5. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

9.8.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 
conforme o caso;

9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário 
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
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9.9.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao 
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

9.9.6.  prova de regularidade com a Fazenda do Município do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em 
cujo exercício contrata ou concorre;

9.9.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá 
comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na 
forma da lei; 

9.9.8. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte 
deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10. Qualificação  Econômico-Financeira.

9.10.1. certidão negativa de falência  expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

9.11.   Qualificação Técnica  

9.11.1.  O licitante deverá apresentar os documentos relacionados no Item 3 do Termo de Referência, que é parte 
integrante deste Edital, quais sejam:

a) Licença Ambiental de Coleta e Transporte de Resíduos de Saúde (classe I), emitida pelo IEMA;

b) Licença de Operação, emitida pelo IEMA, para tratamento térmico de resíduos por incineração, conforme 
legislação vigente, resolução RDC 306, de 07 de dezembro de 2005 da ANVISA e resolução 358, de 29 de abril 
de 2005 do CONAMA.

c) Caso a licitante não seja proprietária do local de tratamento e destinação final por incineração, deverá ser 
apresentado Termo de Compromisso entre as partes, registrado em cartório, acompanhada de licença ambiental 
válida.

d) Atestado de capacitação técnica da entidade competente CREA, em nome de seu(s) responsável(eis) 
técnico(s), acompanhado do CAT, expedido(s) por órgãos públicos Federais, Estaduais ou Municipais, ou por 
empresas públicas ou privadas, comprovando a execução, de atividades pertinentes compatíveis com o objeto 
desta licitação.

3.2. Para o processo de coleta e recolhimento dos resíduos sólidos de saúde a CONTRATADA deverá ter 
veículo de transporte coletor conforme normas legais, bombonas ou outros recipientes próprios.

3.3. O processo de coleta e armazenamento deverá ser realizado por profissional da empresa devidamente 
munido de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's)

3.4. O(s) Veículo (s) de Transporte Coletor dos RSS da empresa contratada deve(m) estar licenciado(s) pelo 
IEMA.

3.5. A Empresa contratada deve apresentar a comprovação do Licenciamento para o Transporte de Resíduos de 
Serviços de Saúde, emitido pelo IEMA.
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3.6. A Empresa contratada deverá comprovar Licença para efetuar o Tratamento (incineração), ou qualquer 
outro tipo de destinação final.

3.7. À contratada, além do fornecimento da mão-de-obra, dos equipamentos, dos materiais, das ferramentas e 
dos utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos 
resíduos hospitalares obriga-se continuamente a:

a) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;

b) Realizar a coleta dos resíduos produzidos pelas unidades básicas, devendo ser ainda realizada com a 
frequência requisitada de modo a não permitir o seu acúmulo  em  quaisquer dos setores internos e sem 
interferir no bom andamento da rotina de funcionamento da Administração; 

j) Manter pessoal uniformizado, identificados, e provendo-os de equipamentos de proteção individual (EPI);

l) Responsabilizar-se pelo cumprimento por parte de seus empregados, das normas disciplinares determinadas 
pela Administração Municipal."

9.12. O licitante microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na 
Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual 
e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

9.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada 
como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais 
exigências do edital.
9.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.14. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista da 
microempresa ou empresa de pequeno porte, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a 
declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da 
administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, 
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação. 

9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, 
informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo informado pelo Pregoeiro 
durante a sessão, sendo nó mínimo duas horas, a contar da solicitação no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. Ter seus valores unitários adequados a no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula, respeitando 
às regras de arredondamento previstos no mercado.

10.1.2. Caso o licitante não proceda, conforme o estipulado no tópico anterior, a administração, antes da geração da Ata 
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de Registro de Preços ou Termo Contratual fará o arredondamento dos valores unitários dos itens, no momento de 
lançamento no sistema. 

10.1.3. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou 
ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.4. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do 
contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, vinculam a Contratada.

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global 
em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de 
divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de 
preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não 
corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para 
que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da 
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de 
admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, 
pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 
também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste 
Edital.
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12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública 
precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 
que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não 
assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos 
termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 
posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, de acordo com a fase do procedimento 
licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do 
licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja 
interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o 
procedimento licitatório. 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido 
instrumento equivalente.
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15.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o 
Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), 
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de 
Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da 
Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja 
assinado ou aceito no prazo de 02 (dois) dias, a contar da data de seu recebimento. 

15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 
adjudicatário e aceita pela Administração.

15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no 
reconhecimento de que:

15.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da 
Lei nº 8.666, de 1993;

15.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

15.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 
8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

15.4. O prazo de vigência da contratação terá início na data da assinatura do Contrato, com término em 31/12/2020, 
prorrogável conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência. 

15.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão 
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, 
bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril 
de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 

15.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver 
inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

15.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o 
cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

15.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de 
registro de preços.

15.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se 
recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das 
demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, 
para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos 
complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 
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Referência e ou Minuta Contratual, anexo a este Edital.

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

      171. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

18 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência e ou Minuta 
Contratual. 

19. DO PAGAMENTO

19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência e ou Minuta Contratual, anexo a 
este Edital.

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que: 

20.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado 
dentro do prazo de validade da proposta;

20.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

20.1.3. apresentar documentação falsa;

20.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

20.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;

20.1.6. não mantiver a proposta;

20.1.7. cometer fraude fiscal;

20.1.8. comportar-se de modo inidôneo;

20.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro 
de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente. 

20.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, 
quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo 
após o encerramento da fase de lances.

20.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

20.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao 
objeto da contratação;

20.4.2. Multa sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

20.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a 
Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

20.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com o órgão promotor da licitação, pelo prazo de até cinco anos;
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20.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

20.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

20.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa 
tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, 
cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à 
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de 
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 

20.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 
Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito 
normal na unidade administrativa. 

20.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para 
apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por 
pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

20.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a Entidade 
poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

20.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 
contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, 
e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

20.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, 
o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

20.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 
impugnar este Edital.

21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacao@pmbsf.es.gov.br, ou por petição 
dirigida ou protocolada no endereço Rua Dezembargador Dantom Bastos, nº 001, Centro, Barra de São Francisco, ES.

21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a 
impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 
(três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via 
internet, no endereço indicado no Edital.

21.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de 
recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
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21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, 
nos autos do processo de licitação.

21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a 
administração.

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 
marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário 
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.  

22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - 
DF.

22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata 
e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

22.6. 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, o princípio da isonomia, a finalidade e a 
segurança da contratação. 

22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não 
será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 
licitatório.

22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que 
seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

22.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o 
processo, prevalecerá as deste Edital.

22.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.pmbsf.es.gov.br, e também poderão ser 
lidos e/ou obtidos no endereço Alameda Santa Terezinha, nº 111, Centro, Barra de São Francisco, ES nos dias úteis, no 
horário das 08:00 as 13:00 Horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo 
permanecerão com vista franqueada aos interessados.

22.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

22.12.1.  ANEXO I - Item

22.12.2. Anexo II - Termo de Referência

22.12.3. ANEXO III - Minuta de Termo de Contrato. 
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Barra de São Francisco, Espírito Santo, 26 de maio de 2020.

SOLIMAR MARIANO BARBOSA
Pregoeiro Oficial do Fundo Municipal de Saúde
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ANEXO I

Ítem Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

ITEM 001

Código

Lote

00001 00036596 KL    SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS DE SAÚDE (LIXO
CONTAMINANTE)

3.500

Valor Total do Lote

Valor Total do Lote Por Extenso

Valor Total Geral

Valor Total Geral Por Extenso
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ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços continuados de gerenciamento de 
resíduos da saúde, infectantes (Classe A), químicos (Classe B), e perfuro-cortantes (Classe E), incluindo a 
coleta externa, o transporte, o tratamento e a destinação final, por 12 (doze) meses, para as unidades de saúde, 
consultório odontológicos da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) de Barra de São Francisco/ES, 
conforme especificações e descrições contidas no presente Termo de Referência, visando atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com a RDC nº. 306 ANVISA a classificação dos resíduos dos serviços de saúde de acordo 
com o risco que eles oferecem ao trabalhador e ao meio ambiente em:

· Grupo A: Risco Biológico;

· Grupo B: Risco Químico;

· Grupo C: Rejeitos Radioativos;

· Grupo D: Resíduos Comuns;

· Grupo E: Perfuro-cortantes e Escarificantes.

GRUPO SUBGRUP
OS

DESCRIÇÃO

A Res íduos  com a  poss íve l presença  de  agentes  biológicos  que , por 
suas  caracterís ticas , podem apresenta r risco de  infecção.

A1 - Culturas  e  e s toques  de  microrganismos ; res íduos  de  fabricação de  
produtos  biológicos , exce to os  hemoderivados ;  desca rte   de   vacinas   
de   microrganismos   vivos   ou  a tenuados ;  me ios   de   cultura   e  
ins trumenta is  utilizados  pa ra  trans ferência , inoculação ou mis tura  de  
culturas ; re s íduos  de  labora tórios  de  manipulação gené tica . - 
Res íduos  resultantes  da  a tenção à  s aúde  de  indivíduos  ou animais , 
com suspe ita  ou certeza  de  contaminação biológica  por agentes  
cla sse  de  ris co 4, microrganismos  com re levância  epidemiológica  e  
ris co de  disseminação ou causador de  doença  emergente  que  se  
torne  epidemiologicamente  importante  ou cujo mecanismo de  
transmis são se ja  desconhecido. - Bolsas  transfus ionais  contendo 
sangue ou hemocomponentes  re je itadas  por contaminação ou por má  
conse rvação, ou com prazo de  va lidade  vencido, e  aque las  oriundas  
de  cole ta  incomple ta . - Sobras  de  amostras  de  labora tório contendo 
sangue ou líquidos  corpóreos , recipientes  e  mate ria is  re sultantes  do 
processo de  as s is tência  à  s aúde , contendo sangue ou líquidos  
corpóreos  na  forma livre .

A2 - Carcaças , peças  ana tômicas , vís ceras  e  outros  res íduos  
provenientes  de  animais  submetidos  a  proces sos  de  experimentação 
com inoculação de  microorganismos , bem como suas  forrações , e  os  
cadáveres  de  animais  suspeitos  de  serem portadores  de  
microrganismos  de  re levância  epidemiológica  e  com ris co de  
dis seminação, que  foram submetidos  ou não a  e s tudo aná tomo-
pa tológico ou confirmação diagnós tica .
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A3 - Peças  ana tômicas  (membros ) do ser humano; produto de  
fecundação sem s ina is  vita is , com peso menor que  500 gramas  ou 
es ta tura  menor que  25 centímetros  ou idade  ges taciona l menor que  
20 semanas , que  não tenham valor científico ou lega l e  não tenha  
havido requis ição pe lo paciente  ou familia res .

A4 - Kits  de  linhas  arteria is , endovenosas  e  dia lisadores , quando 
desca rtados . - Filtros  de  a r e  gases  aspirados  de  á rea  contaminada; 
membrana  filtrante  de  equipamento médico-hospita lar e  de  pesquisa , 
entre  outros  s imilares . - Sobras  de  amostras  de  labora tório e  seus  
recipientes  contendo fezes , urina  e  s ecreções , provenientes  de  
pacientes  que  não contenham e  nem se jam suspeitos  de  conte r 
agentes  Clas se  de  Risco 4, e  nem apresentem  re levância  
epidemiológica  e  risco de  dis seminação, ou microrganismo causador 
de  doença  emergente  que  se  torne  epidemiologicamente  importante  
ou cujo mecanismo de  transmis são se ja  desconhecido ou com 
suspe ita  de  contaminação com príons . - Res íduos  de  tecido adiposo 
proveniente  de  lipoaspiração, lipoescultura  ou outro procedimento de  
cirurgia  plás tica  que  gere  e s te  tipo de  res íduo. - Recipientes  e  
ma te ria is  resultantes  do processo de  as s is tência  à  s aúde , que  não 
contenha  sangue  ou líquidos  corpóreos  na  forma  livre . - Peças  
anatômicas  (órgãos  e  tecidos ) e  outros  res íduos  provenientes  de  
procedimentos  cirúrgicos  ou de  es tudos  aná tomo-patológicos  ou de  
confirmação diagnós tica . -  Carcaças ,  peças   ana tômicas ,  vís ce ras   e  
outros   res íduos  provenientes   de   animais   não  submetidos  a  
processos  de  experimentação com inoculação de  microorganismos , 
bem como suas  forrações . - Bolsas  trans fus iona is  vazias  ou com 
volume  res idua l pós -transfusão.

A5 - Órgãos , tecidos , fluidos  orgânicos , materia is  perfurocortantes  ou 
escarificantes  e  demais  ma teria is  resultantes  da  a tenção à  s aúde  de  
indivíduos  ou animais , com suspe ita  ou certeza  de  contaminação com 
príons .

B - - Res íduos  contendo subs tâncias  químicas  que  podem apresenta r 
ris co à  s aúde  pública  ou ao meio ambiente , dependendo de  suas  
caracterís ticas  de  inflamabilidade , corros ividade , rea tividade  e  
toxicidade . - Produtos  hormonais  e  produtos  antimicrobianos ; 
citos tá ticos ; antineoplás icos ; munossupres sores ;  digitá licos ;  
imunomoduladores ;  anti-re trovira is ,  quando  descartados   por  
s erviços   de  s aúde , farmácias , drogarias  e  dis tribuidores  de  
medicamentos  ou apreendidos  e  os  res íduos  e  insumos  fa rmacêuticos  
dos  Medicamentos  controlados  pe la  Portaria  MS 344/98 e  suas  
a tua lizações . - Res íduos  de  saneantes , des infe tantes , re s íduos  
contendo meta is  pesados ; reagentes  para  labora tório, inclus ive  os  
recipientes  contaminados  por es te s . - Efluentes  de  processadores  de  
imagem (reveladores  e  fixadores ). - Efluentes  dos  equipamentos  
automatizados  utilizados  em análises  clínicas . - Demais  produtos  
cons ide rados  perigosos , conforme class ificação da  NBR 10.004 da  
ABNT (tóxicos , corros ivos , inflamáveis  e  rea tivos).

E - Materia is  perfurocortantes  ou escarificantes , ta is  como: Lâminas  de  
ba rbear, agulhas , e sca lpes , ampolas  de  vidro, brocas , limas  
endodônticas , pontas  diamantadas , lâminas  de  bis turi, lancetas ; tubos  
capilares ; micropipe tas ;  lâminas   e   lamínulas ;  espá tulas ;  e   todos   
os   utens ílios   de   vidro  quebrados   no  labora tório (pipe tas , tubos  de  
cole ta  s anguínea  e  placas  de  Petri) e  outros  s imila res .

2. JUSTIFICATIVA
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Os resíduos dos serviços de saúde prestados pelas Unidades de Saúde em Barra de São Francisco 
serviços de saúde são parte importante do total de resíduos sólidos urbanos, não necessariamente pela 
quantidade gerada (cerca de 1% a 3% do total), mas pelo potencial de risco que representam à saúde e ao meio 
ambiente.

As resoluções RDC nº. 304/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e a nº. 
358/2005 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) definem condutas e responsabilidades pelos 
resíduos e dispõem sobre o gerenciamento dos mesmos em todas as suas etapas, tais legislações refletem um 
processo de mudança de paradigma no trato dos resíduos, fundamentada na análise dos riscos envolvidos, em 
que a prevenção passa a ser eixo principal e o tratamento é visto como uma alternativa para dar destinação 
adequada aos resíduos.

Todos os grupos de resíduos dos serviços de saúde podem causar alterações ao meio ambiente, sendo 
estas de complexidades diferentes, conforme seu grupo. É importante ressaltar que o ser humano também é 
meio ambiente, logo, agressão à sua saúde também é alteração ambiental. Por isso, o recolhimento, tratamento 
e destinação final são etapas importantes e que devem ser seguidas e executadas por empresas devidamente 
habilitadas para tal, justamente, este é o objeto deste documento.

Vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, existem treze (13) Unidades de Saúde que se utilizam de 
materiais que ao final são contaminados, esses necessitam, ao final do processo de trabalho, de local apropriado 
para descarte e, por fim, destinação de forma adequada como impera a legislação vigente. Não havendo esse 
serviço prestado pela administração pública, faz-se necessário a contratação, por meio de terceirização, do 
serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de saúde.

3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. A empresa contratada deverá conter:

a) Licença Ambiental de Coleta e Transporte de Resíduos de Saúde (classe I), emitida pelo IEMA;

b) Licença de Operação, emitida pelo IEMA, para tratamento térmico de resíduos por incineração, conforme 
legislação vigente, resolução RDC 306, de 07 de dezembro de 2005 da ANVISA e resolução 358, de 29 de abril 
de 2005 do CONAMA.

c) Caso a licitante não seja proprietária do local de tratamento e destinação final por incineração, deverá ser 
apresentado Termo de Compromisso entre as partes, registrado em cartório, acompanhada de licença ambiental 
válida.

d) Atestado de capacitação técnica da entidade competente CREA, em nome de seu(s) responsável(eis) 
técnico(s), acompanhado do CAT, expedido(s) por órgãos públicos Federais, Estaduais ou Municipais, ou por 
empresas públicas ou privadas, comprovando a execução, de atividades pertinentes compatíveis com o objeto 
desta licitação.

3.2. Para o processo de coleta e recolhimento dos resíduos sólidos de saúde a CONTRATADA deverá ter 
veículo de transporte coletor conforme normas legais, bombonas ou outros recipientes próprios.

3.3. O processo de coleta e armazenamento deverá ser realizado por profissional da empresa devidamente 
munido de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's)
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3.4. O(s) Veículo (s) de Transporte Coletor dos RSS da empresa contratada deve(m) estar licenciado(s) pelo 
IEMA.

3.5. A Empresa contratada deve apresentar a comprovação do Licenciamento para o Transporte de Resíduos de 
Serviços de Saúde, emitido pelo IEMA.

3.6. A Empresa contratada deverá comprovar Licença para efetuar o Tratamento (incineração), ou qualquer 
outro tipo de destinação final.

3.7. À contratada, além do fornecimento da mão-de-obra, dos equipamentos, dos materiais, das ferramentas e 
dos utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos 
resíduos hospitalares obriga-se continuamente a:

a) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;

b) Realizar a coleta dos resíduos produzidos pelas unidades básicas, devendo ser ainda realizada com a 
frequência requisitada de modo a não permitir o seu acúmulo  em  quaisquer dos setores internos e sem 
interferir no bom andamento da rotina de funcionamento da Administração; 

j) Manter pessoal uniformizado, identificados, e provendo-os de equipamentos de proteção individual (EPI);

l) Responsabilizar-se pelo cumprimento por parte de seus empregados, das normas disciplinares determinadas 
pela Administração Municipal.

4. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

A Administração obriga-se e responsabiliza-se por:

a)  Fiscalizar os serviços os serviços prestados pela CONTRATADA;

b) Efetuar o pagamento dos serviços prestados, com regularidade, conforme contrato firmado do presente 
contrato.

c) Disponibilizar por funcionário para acompanhamento da pesagem do material sempre que a 
CONTRATADA for efetuar o recolhimento;

d) Exigir da CONTRATADA o cumprimento das normas e legislações vigentes quanto ao serviço prestado.

e) Em hipótese alguma, obrigar a CONTRATADA a coletar o lixo sem que, para tanto, o acumulado do mesmo 
seja inferior a 300Kg (trezentos quilos), portanto, deverá a CONTRATANTE informar no prazo de uma 
semana antecipada a necessidade de coleta da empresa.

5. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

5.1. A fiscalização da execução do contrato será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, através de 
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servidor indicado para tal função com base nos contrato a ser firmado com a empresa vencedora da licitação.

5.2. A Empresa contratada deverá apresentar uma PLANILHA DE CONTROLE em duas vias onde deverá 
constar a assinatura do funcionário da Empresa e do funcionário que estiver entregando os Resíduos Sólidos de 
Saúde da referida Fonte Geradora do município, juntamente com a data e a hora que os Resíduos de Serviços de 
Saúde foram coletados pela Empresa contratada.

5.3. A Empresa deverá apresentar nota fiscal a cada mês constando a quantidade de RSS que foram coletados 
para que possa ser efetuado pagamento equivalente ao que foi fornecido por mês.

6. RELAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PARA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE 
SERVIÇOS DE SAÚDE

6.1. A coleta será realizada na Unidade de Saúde Alvino Campos, localizado à rua Djalma Borges, 83, centro 
de Barra de São Francisco, de 08:00h às 16:00h em dias úteis da semana, com frequência de, no mínimo, uma 
vez ao mês ou quando acionado extraordinariamente pela Secretaria Municipal de Saúde.

6.1.1. O local de coleta poderá ser alterado em conformidade com as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde, devendo essa comunicar à CONTRATADA no mínimo com 15 (quinze) dias de antecedência da 
próxima coleta.

7. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

7.1. Observado a disponibilidade orçamentária e financeira, o contrato terá vigência até 31/12/2020, podendo 
ser prorrogado por 12 (doze) meses conforme permitido por legislação vigente e por demonstração clara de 
economicidade e vantagem para a Administração Municipal.

8. CRITÉRIOS PARA MEDIÇÃO DO SERVIÇO

8.1. A coleta de resíduos sólidos dos serviços de saúde será medido através do peso líquido dos resíduos 
depositados no local da coleta devidamente pesados em balança do destinador contratado para a prestação dos 
serviços, cujo relatório, deverá discriminar o peso, data e hora da coleta, e ser encaminhado ao setor fiscal da 
Contratante. O somatório dos pesos líquidos aferidos nos relatórios será a quantidade mensal de resíduos a ser 
computado na medição daquele mês.

8.2. Em hipótese alguma a medição e a coleta poderá ocorrer sem a presença de um servidor lotado na 
Secretaria Municipal de Saúde, devidamente indicado, o qual assinará os relatórios produzidos.

9. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA (EPI/EPC)
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9.1. A CONTRATADA deverá cumprir o disposto nas Normas Regulamentadoras 01 a 28 da Portaria 3.214/78 
do Ministério do Trabalho e as Normas/Instruções sobre Medicina e Segurança do Trabalho vigentes e as que 
vierem a ser introduzidas pela SEMUS.

9.2. Todo o pessoal em serviço deverá, por conta da Contratada, usar obrigatoriamente uniforme completo, 
observando as normas de segurança aprovadas pela contratante, bem como os equipamentos de segurança 
individual e coletiva necessários.

9.3. A CONTRATADA não poderá permitir a execução do serviço sem que os trabalhadores de sua 
responsabilidade estejam desprovidos dos uniformes completos, EPI e EPC exigíveis pela função que 
desempenham na prestação dos serviços contratados.

9.4. A responsabilidade de manuseio e pesagem dos resíduos é exclusivo da CONTRATADA, não cabendo ao 
CONTRATANTE disponibilizar funcionário para a função, portanto, a SEMUS disponibilizará apenas 
funcionário para fiscalização do serviço de coleta e pesagem.

10. COMPOSIÇÃO DO PREÇO MÉDIO

10.1. Com base nos orçamentos coletados (em anexo) o preço máximo (médio de mercado) a ser pago para a 
CONTRATADA que executará o serviço definido nesse Termo de Referência foi definido a partir da seguinte 
metodologia:

10.1.1. Tendo como base as datas de coleta dos orçamentos, a primeira empresa (Empresa 1) apresentou o 
valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais) o quilo, não demonstrando valor de frete;

10.1.2. A segunda empresa (Empresa 2) apresentou o valor de R$ 4,00 (quatro reais) por quilo e frete de R$ 
1.490,00 (um mil quatrocentos e noventa reais) por viagem. 

10.1.3. A terceira empresa (Empresa 3) apresentou o valor de R$ 5,00 (cinco reais) por quilo e frete de R$ 
2.000,00 (dois mil reais) por viagem.

10.1.4. A média de resíduos de saúde (lixo hospitalar) produzido pelas unidades de saúde em Barra de São 
Francisco é de 500kg (quinhentos quilos) mês.

10.1.5. Considerando apenas o preço por quilo ao se converter também o preço de frete em quilograma, os 
valores do orçamento assim se definem:

a) Empresa 1: R$ 36,00 (trinta e seis reais) por quilo;

b) Empresa 2: R$ 6,98 (seis reais e noventa e oito centavos) por quilo;

c) Empresa 3: R$ 9,00 (nove reais) por quilo.

10.1.5.1. O cálculo para conversão do valor de frete em quilos ocorreu da seguinte forma: MKG - Média 
de quilos/mês produzidos pelas UBS em Barra de São Francisco; VKG - Valor do quilo no orçamento; 
FV - Frete por viagem; PKG - Preço do quilo:

PKG = (VKG + FV) x MKG
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                         MKG

10.1.6. O Preço Médio calculado com base nos orçamentos coletados ficou em R$ 17,32 (dezessete reais e 
trinta e dois centavos) por quilo.

10.1.6. Em função da discrepância entre os valores de orçamentos coletados e, tendo como princípio a 
economicadade, o preço máximo a ser admitido por esta Secretaria Municipal de Saúde para o serviço 
que se pretende nesse Termo de Referência será de R$ 9,00/KG (nove reais por quilo), NÃO 
ADMITINDO-SE COBRANÇA DE FRETE.

11. DO ORÇAMENTO

11.1. Programa/Atividade: 090001.1030100402.069 - Manutenção de Outros Programas e Unidades de 
Atenção Básica; 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Ficha - 0000047; Fonte: 
22140000000.

11.2. Valor estimado do serviço até 31/12/2020: R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais). 

Barra de São Francisco, ES 15 de Abril de 2020.

CARLOS ALBERTO MONTOVANI SALDANHA
Secretário Municipal de Saúde

Gestor do Fundo Municipal de Saúde
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ANEXO III
MINUTA

TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº XXX/2020, QUE FAZEM ENTRE SI A/O 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ES E A EMPRESA 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede na RUA DEOLINDO DAZILIO, 40  - CENTRO - BARRA DE SAO 
FRANCISC0 - ES -  CEP: 29800-000, inscrito(a) no CNPJ sob o nº CNPJ: 14.700.048/0001-17, neste ato 
representado(a) pelo Secretário Municipal de Saúde RAFAEL TARTAGLIAS PARTELLI, nomeado(a) pela Portaria nº 
......, de ..... de ..................... de 20..., publicada no DOU de ..... de ............... de ..........., portador da matrícula funcional nº 
....................................,., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob 
o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, 
neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela 
(o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e em 
observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de resolvem 
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 005/2020, mediante as cláusulas e condições 
a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços 
continuados de gerenciamento de resíduos da saúde, infectantes (Classe A), químicos (Classe B),  e perfuro-cortantes 
(Classe E), incluindo a coleta externa, o transporte, e a destinação final, conforme Termo de Referência. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, 
independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:
ITEM DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO
IDENTIFICAÇÃ
O CATMAT

UNIDADE 
DE 
MEDIDA

QUANTIDA
DE

VALOR

1

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 
____/____/______ e encerramento em ____/____/______, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no 
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orçamento da União, para o exercício de 2020 na classificação abaixo:

Programa/Atividade: 090001.1030100402.069 - Manutenção de Outros Programas e Unidades de Atenção 
Básica; 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Ficha - 0000047; Fonte: 22140000000.

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE 

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este 
Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

OU

7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo de 
Referência.

8. CLÁUSULA OITAVA -  RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela 
CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo 
do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 
8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções 
previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital; 

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à 
prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 
77 da Lei nº 8.666, de 1993.
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12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos 
casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.  CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 
1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, 
segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios 
gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, 
no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Barra de São Francisco, ES, para dirimir os litígios que decorrerem da execução 
deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 05 (cinco) vias de igual teor, que, 
depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Barra de São Francisco, ES,  .......... de.......................................... de  2020

_________________________

Responsável legal da CONTRATANTE

_________________________

Responsável legal da CONTRATADA
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TESTEMUNHAS:

1-

2-
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